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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Komitmen dalam organisasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan 

loyalitas karyawan pada perusahaan. Oleh sebab itu, strategi komitmen organisasi 

berusaha menciptakan situasi yang mampu menumbuhkan perasaan memiliki 

pada setiap karyawan terhadap perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. 

Semua dampak positif yang diperoleh sebagai konsekuensi dari para karyawan 

yang mempunyai tingkat komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasi 

akan sangat berguna bagi perusahaan tempat karyawan bersangkutan bekerja. 

Karyawan memiliki komitmen yang tinggi pada perusahaan berdampak 

positif, seperti meningkatnya produksi, kualitas kerja dan kepuasan kerja serta 

menurunnya tingkat keterlambatan, absensi dan turn over (Mathie dan Zajac, 

dalam Fatikha, 2005). Oleh karena itu, komitmen pada karyawan terhadap 

organisasi atau perusahaan harus diupayakan secara maksimal karena komitmen 

karyawan terhadap organisasi merupakan kunci ke arah peningkatan kualitas kerja 

dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan komitmen yang tinggi pada karyawan, 

organisasi atau perusahaan mengharapkan karyawan dapat lebih setia pada 

organisasi, karyawan tahu menyimpan rahasia organisasi, karyawan akan bekerja 

dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan organisasi dan senantiasa bermotivasi 

tinggi serta bersedia berkorban bagi organisasi dan mempunyai semangat untuk 

maju bersama organisasi. 
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Rifani (dalam Wening, 2005) menyatakan bahwa pihak perusahaan atau 

organisasi mengharapkan adanya suatu komitmen yang tinggi dari karyawannya 

oleh karena sebuah perusahaan akan menjadi berkembang apabila memiliki 

karyawan dengan komitmen tinggi terhadap perusahaan. Meskipun demikian pada 

kenyataannya pemimpin perusahaan atau organisasi terkadang mengeluhkan 

tentang rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan yang berada 

atau bekerja di perusahaan atau organisasi yang bersangkutan.  

Sekarang ini tingkat komitmen dan loyalitas karyawan Indonesia relatif 

masih rendah, bahkan 22 persen lebih rendah dibandingkan dengan pekerja 10 

negara lain di kawasan Asia. Akibatnya, dua dari tiga karyawan Indonesia 

berencana pindah ke perusahaan lain jika tawaran jabatan, bidang organisasi, serta 

kompensasi sama dengan perusahaan tempat ia bekerja sekarang (Sumarmo, 

2005). 

Komitmen terhadap organisasi tidak hanya sekedar keanggotaan formal, 

karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan aktif untuk 

mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi 

pencapaian tujuan organisasi. Semakin organisasi mampu menimbulkan 

keyakinan dalam diri karyawan bahwa apa yang telah menjadi nilai dan tujuan 

pribadi karyawan memiliki kesamaan dengan nilai dan tujuan organisasi maka 

akan semakin tinggi pula komitmen karyawan pada organisasi tempat karyawan 

tersebut bekerja. Komitmen pada organisasi yang ditekuni oleh karyawan di 

perusahaan karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Sehubungan dengan komitmen organisasi. 
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Marchington (Kurniawan, 2006) menyebutkan lima faktor yang 

mempengaruhi komitmen organisasi yaitu: (1) kondisi fisik lingkungan kerja, (2) 

perasaan atau keinginan untuk bekerja pada pemimpin atau perusahaan yang baik, 

(3) rasa aman dalam bekerja, dalam hal ini terkait dengan munculnya kondisi yang 

dirasakan oleh karyawan, (4) pembayaran upah, dan (5) penghargaan atau peluang 

dalam bekerja. 

Moekijat (2001) berpendapat bahwa manusia hidup memerlukan beraneka 

macam kebutuhan, antara lain kebutuhan akan kehidupan, kebutuhan akan 

keamanan, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan 

kebebasan, dan kebutuhan akan prestasi dan kemampuan. Setiap karyawan 

membutuhkan akan penghargaan dari pimpinan atau perusahaan. 

Maslow (dalam Globe: 1993) berpendapat bahwa penghormatan atau 

penghargaan diri bagi seseorang merupakan suatu kebutuhan yang mencakup 

hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, 

kemandirian, dan kebebasan. Individu ingin mengetahui atau yakin bahwa dirinya 

berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya. Salah satunya 

adalah prestasi, dalam hal ini individu butuh penghargaan atas apa-apa yang 

dilakukannya berkaitan dengan prestasi yang dimiliki. Harga diri yang sehat lebih 

didasarkan pada prestasi, status, atau keturunan. Dengan perkataan lain rasa harga 

diri individu yang sehat adalah hasil usaha individu yang bersangkutan.  

Prestasi kerja diperlukan oleh setiap karyawan dan perusahaan, dalam hal 

ini individu butuh penghargaan atas apa-apa yang dilakukannya berkaitan dengan 

prestasi yang dimiliki. Maslow (dalam Koeswara, 2001) menegaskan bahwa rasa 
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harga diri yang sehat lebih didasarkan pada prestasi, status, atau keturunan. 

Dengan perkataan lain rasa harga diri individu yang sehat adalah hasil usaha 

individu yang bersangkutan.  

Litwin dan Feather (dalam As’ad, 1995) berpendapat bahwa individu yang 

mempunyai kebutuhan untuk motivasi prestasi tinggi cenderung menetapkan 

tingkat aspirasinya secara lebih realistik. Keberhasilan individu disebabkan pada 

diri individu mempunyai kebutuhan berprestasi yang tinggi memungkinkan 

seorang individu mempunyai inisiatif yang tinggi, mau mengeksplorasi, dan 

secara kesinambungan mengadakan riset terhadap lingkungannya guna 

menemukan cara-cara baru. Jadi, pemenuhan kepuasan akan penghargaan adalah 

suatu pemenuhan kebutuhan dalam diri individu, yang membuat individu 

merasakan kepuasan karena yang dilakukan (organisasi) dihargai, dihormati, dan 

mendapat perhatian dari pihak lain.       

Caugemi dan Claypool (dalam As’ad, 1995) berpendapat bahwa ada 

beberapa hal yang menyebabkan rasa puas bagi karyawan, antara lain: prestasi, 

penghargaan, kenaikan jabatan, dan pujian. Pendapat ini memiliki kaitan yang erat 

dengan faktor utama kepuasan dalam kerja. Dikatakan oleh Blum (dalam As’ad, 

1995) bahwa faktor utama dalam organisasi selain meliputi upah, ketentraman 

kerja, kondisi kerja, dan kesempatan kerja juga termasuk penghargaan terhadap 

kecakapan kerja yang dimiliki oleh karyawan. Faktor utama dalam perusahaan 

termasuk sebagai faktor finansial. Faktor finansial, meliputi: gaji, pemberian jasa 

produksi atau jasa, macam-macam tunjangan, jaminan sosial. Dilanjutkan oleh 
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Saksono (1996) bahwa bentuk pemberian penghargaan tersebut dapat berupa gaji, 

promosi, bonus, pengakuan dan pujian.  

Saksono (1996) berpendapat bahwa penghargaan faktor penting bagi 

karyawan sebab pemberian penghargaan ini berdampak pada perilaku dan kinerja 

karyawan. Demikian juga karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 

Penghargaan mempunyai arti suatu perbuatan yang menghargai atau 

menghormati, memberikan perhatian pada seseorang. Pemenuhan kepuasan akan 

penghargaan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dalam diri individu, yang 

membuat individu merasakan kepuasan karena yang yang dilakukan (organisasi) 

dihargai, dihormati, dan mendapat perhatian dari pihak lain.       

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan karyawan 

perusahaan di perumahan Solo Baru diperoleh suatu informasi bahwa 

penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan masih kurang. 

Penghargaan yang diperoleh karyawan hanya berupa pujian dan surat keterangan 

penghargaan. Pujian dan surat keterangan penghargaan bagi karyawan kurang 

sesuai dengan keinginan karyawan. Sebagian besar karyawan menginginkan 

penghargaan dari perusahaan berupa uang atau tambahan pendidikan sehingga 

dapat bermanfaat bagi karyawan. Penghargaan perusahaan yang kurang sesuai 

dengan harapan karyawan berpengaruh terhadap komitmen karyawan pada 

perusahaan menurun. Misalnya, karyawan datang terlambat, tidak masuk kerja 

tanpa surat keterangan  

Permasalahan tentang komitmen organisasi yang kurang dimiliki oleh 

karyawan perusahaan karena kurangnya penghargaan perusahaan kepada 
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karyawan sehingga kebutuhan akan penghargaan karyawan kurang terpenuhi 

merupakan masalah yang menarik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

adanya hubungan antara kebutuhan akan penghargaan dengan komitmen 

organisasi karyawan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka judul dalam 

penelitian ini, yaitu: “Hubungan Antara Kebutuhan Akan Penghargaan dengan 

Komitmen Organisasi karyawan perusahaan   

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai empat tujuan, yaitu:   

1. Menguji hubungan antara kebutuhan akan penghargaan dengan komitmen 

organisasi karyawan perusahaan. 

2. Menguji tingkat kebutuhan akan penghargaan. 

3. Menguji tingkat komitmen organisasi karyawan perusahaan 

4. Menguji sumbangan efektif kebutuhan akan penghargaan terhadap komitmen 

organisasi karyawan perusahaan 

 

C. Manfaat Penelitian   

Semua kegiatan penelitian yang dilakukan pada hakekatnya mempunyai 

manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi pimpinan perusahaan dapat lebih memperhatikan pribadi dan perilaku 

anggotanya sehingga dapat mengarahkannya pada tindakan-tindakan positif 

untuk meningkatkan loyalitas karyawan pada perusahaan, khusus dalam 
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memahami karyawan dalam kepuasan akan perghargaan yang diberikan 

perusahaan.  

2. Bagi karyawan perusahaan sebagai tambahan pengetahuan untuk memahami  

pribadi diri sendiri dan orang lain dengan cara melihat dan membandingkan 

perilaku karyawan lain sehingga akan memudahkan memahami diri pribadi 

dalam pemenuhan kepuasan akan penghargaan dalam kerja.  

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemahaman terhadap arti pentingnya hubungan antara persepsi terhadap upah 

dengan kepuasan kerja karyawan sehingga nantinya dapat dipergunakan 

sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.  

4. Bagi ilmuwan psikologi dalam mengembangkan ilmu-ilmu psikologi 

khususnya dalam bidang psikologi industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




