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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Dunia usaha semakin berkembang begitu pesat, dan ini tidak terlepas dari

faktor pendukung untuk menunjang kesuksesan sebuah perusahaan, hal ini

menjadikan sebuah dorongan bagi semua perusahaan untuk bisa mencapai tujuan

yang telah di tentukan sebelumnya, persaingan tentunya akan semakin ketat dan

tidak bisa dihindarkan, maka dari itu perusahaan sangat penting untuk

memperhatikan sumber daya yang baik. Dari beberapa sumber daya yang di

butuhkan oleh perusahaan, faktor yang terpenting yang harus di perhatikan

perusahaan adalah sumber daya manusia.

Sumber daya manusia menjadi faktor yang penting dalam menjalankan sebuah

perusahaan, mengatur dan mendayagunakan karyawan agar bisa berguna secara

produktif untuk tercapainya sebuah tujuan perusahaan. Dengan pengelolaan

sumber daya manusia yang baik, maka dapat menjaga keseimbangan antara

kebutuhan dan keinginan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan dalam

menjalankan sebuah perusahaan, sehingga perkembangan sebuah perusahaan juga

bergantung pada keseimbangan hak dan kewajiban perusahaan, agar dapat maju

dan berkembang secara maksimal sebagai mana mestinya. Jika tercapainya sumber

daya manusia yang baik dalam menjalankan perusahaan maka perusahaan akan

lebih mudah untuk mencapai target sebuah tujuan yang telah di tetapkan, dan

Sumber daya manusia yang diharapkan oleh perusahaan tentunya sumber daya

manusia yang berkualitas sehingga kemungkinaan untuk mencapai kinerja kerja
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yang baik akan lebih besar.

Untuk meningkatkan kinerja karyawan harus ada pengarahan yang baik dari

perusahaan dan kesadaran individu karyawan agar dapat mencapai kinerja

karyawan yang optimal yang di harapkan perusahaan, perlu kecermatan dan

keuletan karyawan itu sendiri dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas

perusahaan agar dapat selesai pada waktu dan kualitas kerja yang diharapkan,

dengan kinerja kerja yang baik dari karyawan akan sangat membantu dan

berpengaruh besar pada perusahaan itu sendiri, walaupun pada dasarnya

perusahaan mempunyai cara penilaian tersendiri dan berbeda antar perusahaan

lainnya, dengan penilaian kinerja ini perusahaan akan lebih tau dan bisa melihat

kinerja yang baik dan kinerja yang harus di tingkatkan untuk kemajuan

perusahaan, dan ini semua harus bisa di lakukan dengan cermat secara seksama

kerja yang di harapkan baik individu maupun manajemen perusahaan.

Perusahaan perlu membangun kepercayaan atau nilai dikalangan

karyawannya, yaitu tekad untuk selalu bekerja berbasiskan standar mutu tinggi.

Semakin tinggi standar, maka akan semakin berpeluang perusahaan untuk makin

maju. Selain unsur kepercayaan, perusahaan juga hendaknya mampu membangun

sikap pentingnya meraih kinerja unggul.

Karyawan sebagai sumber daya manusia memiliki ciri-ciri yang sangat

berbeda dengan sumber produksi lainnya seperti kapital atau teknologi, fasilitas,

uang, tanah, dan bahkan ternak sebagai unsur produksi. Karyawan sebagai

manusia biasa memiliki intuisi, emosi, akal, ambisi, harga diri, dan kepribadian

aktif. Selain itu, sebagai manusia setiap karyawan memiliki kebutuhan hidup
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strategis (universal) dan kebutuhan praktis (spesifikasi) masing-masing. Salah satu

kunci keberhasilan suatu perushaaan adalah bergantung pada kinerja sumber daya

manusia yang secara langsung atau tidak langsung memberi kontribusi pada

perusahaan. Tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya

dinamakan tingkat kinerja (level of performance). Individu yang level of

performance-nya tinggi disebut sebagai orang yang produktif, sebaliknya yang

levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai orang yang tidak produktif atau

kinerjanya rendah. Kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya

yaitu keterlibatan kerja dan komitmen organisasi.

Wajib bagi perusahaan untuk mencari indikator keberhasilan dalam menunjang

dan mengembangkan kinerja yang diharapkan perusahaan, perlu adanya perhatian

dalam faktor penunjang kinerja karyawan seperti pengetahuan, kemampuan dalam

bidang yang di kerjakan, kreativitas dan keterampilan karyawan dalam

menjalankan tugas perusahaan, selain perhatian, penilaian juga harus terus

dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan, untuk dapat terus mengevaluasi agar

dapat melihat faktor penghambat tercapainya kinerja yang diharapkan.

Semua perusahaan tentunya berharap setiap karyawannya bisa mencapai

kinerja kerja yang baik. Salah satu faktor untuk mencapai kinerja yang baik, yang

perlu diperhatikan adalah meningkatkan keterlibatan kerja karyawan, salah

satunya dengan cara memberikan motivasi kontribusi dalam bekerja karena sangat

mempengaruhi karyawan untuk melibatkan pekerjaannya. Salah satu upaya untuk

memotivasi karyawan adalah menciptakan kepuasan dalam bekerja dengan

memberikan kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreatifitasnya agar
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tercapainya tujuan organisasi dan menghasilkan kinerja yang bagus. Karyawan

dalam keterlibatan yang tinggi dengan kuat memihak pada jenis kerja yang

dilakukannya dan benar-benar peduli dengan jenis kerja itu. Keterlibatan kerja

tersebut misalnya ditunjukan dengan menyumbangkan ide untuk kemajuan

pekerjaan, dengan senang hati mematuhi peraturan-peraturan perusahaan, dan

mendukung kebijakan perusahaan. Sebaliknya karyawan yang kurang senang

terlibat dengan pekerjaan adalah karyawan yang kurang memihak pada perusahaan

dan karyawan yang demikian cenderung bekerja hanya pada rutinitas.

Adapun faktor lain yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan adalah

komitmen organisasi, untuk mendapatkan kinerja kerja yang di harapkan, setiap

karyawan haruslah sadar dan menjalankan komitmen organisasi yang berlaku,

komitmen organisasi menunujukan hubungan yang positif dengan hasil yang

diinginkan seperti kinerja tinggi, tingkat pergantian karyawan yang rendah, dan

tingkat ketidakhadiran yang rendah. Karyawan yang berkomitmen merasa bahwa

hasil kerjanya adalah cerminan organisasi, maka karyawan akan berusaha

menghasilkan kinerja yang terbaik. Komitmen organisasi pada diri karyawan

membuat karyawan tidak meninggalkan organisasi, maka semakin banyak

karyawan yang berkomitmen akan mengurangi tingkat pergantian karyawan.

Komitmen organisasi juga mendorong kesadaran bagi karyawan untuk mematuhi

peraturan organisasi, termasuk jam kerja yang ditetapkan, dan hal tersebut akan

mengurangi tingkat ketidakhadiran.

Komitmen organisasional baik yang tinggi ataupun yang rendah, akan

berdampak pada: 1) karyawan itu sendiri, misalnya terhadap perkembangan karir
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No. Aspek
A B C D

16-20 11-15 6-10 0-5
1. Kualitas Kerja - - 6 -
2. Inisiatif Kerja - - - 1
3. Disiplin - - - 4
4. Tanggung Jawab - - - 4
5. Motivasi - - - 5
6. Kerjasama - - 7 -
7. Pemahaman terhadap Tugas - - 6 -
8. Penyesuaian Diri - - - 5
9. Pemecahan Masalah - - - 5
10. Pengambilan Keputusan - - 6 -

Nilai Total - - 25 24
Bobot Nilai 49

karyawan itu di organisasi/ perusahaan; 2) organisasi, karyawan yang

berkomitmen tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja organisasi yang

tinggi, tingkat absensi berkurang, loyalitas karyawan, dan lain-lain.

PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi merupakan perusahaan yang bergerak

dibidang penjualan retail kendaraaan bermotor khususnya sepeda motor Yamaha,

dengan status 3S (Sales, Service& Spare parts), dengan No TDP 101116507741.

Berdasarkan hasil observasi pada PT. Bahana Cahaya Sejati ditemukan

permasalahan pada kinerja karyawan, yakni inisiatif kerja,kedisiplinan, tanggung

jawab, dan motivasi karyawan banyak yang kurang memuaskan, hal ini dapat

dilihat dari tabel hasil penilaian kinerja dibawah ini:

Tabel 1.1
Data hasil penilaian karyawan

Sumber: PT. Bahana Cahaya Sejati, 2016

Berdasarkan data penilaian karyawan, menurunnya kinerja karyawan tersebut,

dibuktikan dengan masih adanya karyawan yang mendapat nilai (D) dibawah
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rata-rata, hal ini diduga disebabkan oleh pekerjaan setiap karyawan yang ditekuni

kurang menarik bagi diri karyawan itu sendiri, sehingga kinerjanya menurun,

penyebab lain permasalah tersebut diduga disebabkan oleh rendahnya komitmen

organisasi terhadap perusahaan, yaitu karyawan kurang taat dengan

peraturan-peraturan kerja.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keterlibatan Kerja dan Komitmen

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bahana Cahaya Sejati

Sukabumi’’.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ditemukan permasalahan yang terdapat

pada PT. Bahana Cahaya Sejati yakni kinerja karyawan yang perlu ditingkatkan,

mengingat masih adanya karyawan yang kinerjanya dibawah rata-rata, keterkaitan

pekerjaan yang kurang menarik bagi diri karyawan itu sendiri, dan juga

disebabkan oleh rendahnya komitmen organisasi terhadap perusahaan, yaitu

karyawan kurang taat dengan peraturan-peraturan kerja. Oleh karena itu dengan

adanya penelitian ini penulis termotivasi ingin mengetahui apakah keterlibatan

kerja dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah
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sebagai berikut:

1.2.2.1 Bagaimana keterlibatan kerja karyawan pada PT. Bahana Cahaya Sejati

Sukabumi?

1.2.2.2 Bagaimana komitmen organisasi pada PT. Bahana Cahaya Sejati

Sukabumi?

1.2.2.3 Bagaimana pengaruh keterlibatan kerja dan komitmen organisasi terhadap

kinerja karyawan pada PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi?

1.3 Tujuandan Kegunaan Penelitian

1.3.1 TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1.1 Untuk mengetahui keterlibatan kerja karyawan pada PT. Bahana Cahaya

Sejati Sukabumi.

1.3.1.2 Untuk mengetahui komitmen organisasi pada PT. Bahana Cahaya Sejati

Sukabumi.

1.3.1.3 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterlibatan kerja dan

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Bahana Cahaya

Sejati.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis
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Penelitian ini semoga dapat menghasilkan manfaat dan kegunaan secara

praktis bagi perusahaan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi

sumbangan teori, minimal menguji teori-teori manajemen yang berkaitan dengan

keterlibatan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan yang

berada di PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi. Dengan penelitian ini diharapkan

juga dapat memberikan informasi dan bahan masukan kepada pihak lain yang

ingin meneliti permasalahan yang sama pada masa yang akan datang. Dan penulis

mengharapkan dari hasil penelitian ini kelak dapat dijadikan sebagai bahan kajian

lebih lanjut untuk hal yang sama dengan lebih mendalam lagi. Penelitiaan ini juga

sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu yang dipelajari penulis mendapatkan keilmuan di

Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan

pemahaman, serta menghasilkan sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai

berikut:

1.3.2.3 Bagi Penulis sendiri

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat lebih mengerti dan memahami

tentang ilmu sumber daya manusia, keterlibatan kerja, komitmen organisasi,

kinerja karyawan dan ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan berlangsung

dan mengukur antar teori dan realita di dunia bisnis, untuk menjadi bekal dan

persiapan menyongsong dan menghadapi dunia sesungguhnya yang lebih luas

ketika terjun ke tengah-tengah masyarakat.

1.3.2.4 Bagi Perusahaan
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Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dan referensi yang dapat

membantu pihak PT. Bahana Cahaya Sejati dalam pencapaian kinerja kerja

karyawan yang lebih baik dengan mengoptimalkan keterlibatan kerja dan

komitmen organisasi pada PT. Bahana Cahaya Sejati.

1.3.2.5 Bagi Pihak-pihak Lain

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan

dan referensi, bahan kajian bagi mahasiswa - mahasiswi yang melakukan

penelitian yang serupa dalam pengaruh keterlibatan kerja dan komitmen organisasi

terhadap kinerja karyawan, dan juga dapat memberikan informasi, wawasan dan

ilmu pengetahuan bagi pembaca.

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitin

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bahana Cahaya Sejati yang bergerak di bidang

retail jual beli kendaraan bermotor roda dua, yang berlokasi di Jalan Raya Parung

Kuda No. 71, Bojong Kokosan, Sukabumi, Jawa Barat 43357.

1.4.2 Lamanya Penelitian

Adapun lama penelitian ini yaitu terhitung September 2016 sampai dengan Juli

2017 dari semua waktu yang penulis gunakan dari mulai tahap persiapan sampai

dengan tahap pengujian.


