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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya fungsi manusia adalah bertindak sebagai makhluk pribadi 

dan makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi seseorang berhak melakukan 

sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan pribadinya baik kebutuhan jasmaniah, 

maupun rohaniah. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia berhak hidup 

bersama orang lain. Salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya dalam 

kehidupan sosial adalah dalam dunia kerja. Seseorang akan saling berinteraksi 

dengan orang lain dan berkesempatan mengoptimalkan segala potensi yang ada 

dalam dirinya untuk mencapai tujuan, baik tujuan pribadi guna memenuhi 

kebutuhannya maupun tujuan bersama dalam organisasi tempat ia bekerja. 

Kemajuan teknologi khususnya dalam bidang industri dituntut adanya etos 

kerja karyawan yang profesional. Sebaliknya Perusahaan harus bisa mengimbangi 

dari tuntutan karyawan. Hubungan antara karyawan dengan perusahaan tempatnya 

bekerja banyak menjadi obyek penelitian para ahli, diantaranya yang menjadi 

fokus perhatian adalah komitmen organisasi dan kedisiplinan kerja. 

Nawawi (2003) mengatakan bahwa disiplin kerja merupakan kondisi 

organisasi yang sangat penting, karena tanpa disiplin keja akan sulit untuk 

mewujudkan efektifitas dan efisiensi kerja sehingga akan sulit pula untuk 

mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Dengan adanya ketidakdisiplinan 

karyawan yang nantinya juga akan berimbas pada perusahaan tempat karyawan 

tersebut bekerja.
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Adanya perilaku indisipliner karyawan tentu saja akan merugikan pihak 

perusahaan. Kedisiplinan yang tidak dapat ditegakkan menyebabkan tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai atau dapat dicapai tetapi 

kurang efektif dan efisien (Niti Semito, 1982). Disiplin kerja merupakan harapan 

dan keinginan semua pihak, bukan saja dari pihak perusahaan yang ingin 

mencapai keuntungan dan kemajuan tetapi juga oleh masyarakat pada umumnya 

(Basri, 2000). 

Kenyataan yang ada menunjukkan banyaknya perilaku indisipliner seperti 

ketepatan waktu kerja, mangkir pada jam kerja dan tindakan lain yang dilakukan 

oleh karyawan swasta maupun negeri seperti yang diberitakan di Buletin Siang 

RCTI (pada Rabu 2 April  pukul 12.00) yang menyebutkan bahwa sebanyak 7 

orang karyawan PT. Lakumas di Jakarta diberhentikan kerja akibat mereka ikut 

bergabung dalam suatu Ormas untuk melakukan demo buruh pada saat jam kerja, 

sehingga mereka dianggap mangkir dan dapat merugikan perusahaan.  

Menurut Fify Amriany, dkk (2004) kedisiplinan kerja merupakan suatu 

sikap (tingkah laku atau perbuatan) dari dalam diri karyawan  terhadap putusan 

perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis. Pelaksanaan disiplin itu dilakukan 

secara sukarela, patuh dan taat serta mau menerima sanksi-sanksi bila melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi perusahaan, misalnya adanya 

kesadaran kesediaan menaati peraturan, kesediaan bertanggung jawab, 

kesanggupan individu untuk melakukan pekerjaan dengan sikap jujur. 

Menurut data –  data di lapangan perilaku ketidakdisiplinan kerja karyawan 

yang sering terjadi pada Perusahaan diantaranya; keterlambatan pada masuk jam 
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kerja (1,01%), tingkat absensi (1, 16 % dalam sebulan), dan penyimpangan kerja 

seperti bercakap – cakap, kelalaian kerja , merokok saat kerja ( 3,5%), dan kasus – 

kasus lainnya sekitar (1,05%). Dan perilaku indisipliner tersebut seringkali 

dijumpai dan selalu ada dalam lingkungan perusahaan (Hasil Wawancara dengan 

Personalia bagian Produksi PT. DAMATEX Salatiga, 19 April 2008)   

Dharma (2000) menyebutkan perilaku ketidakdisiplinan karyawan yang 

paling sering dijumpai, antara lain: (1) melanggar peraturan jam istirahat dan 

jadwal kerja lainnya, (2) melanggar peraturan keamanan dan kesehatan kerja, (3) 

terlambat masuk kerja, mangkir terutama sebelum dan sesudah lebaran, (4) 

bekerja dengan ceroboh atau merusak peralatan dan bahan baku, (5) tidak mau 

bekerjasama atau mengganggu karyawan lain, (6) dengan terang-terangan 

menunjukkan ketidakpatuhan, misalnya menolak untuk melaksanakan tugas. 

Jahrie dan Hariyoto (1999) mengemukakan apabila karyawan melakukan 

pekerjaan tanpa disiplin maka akan berdampak negatif  bagi perusahaan. Hal ini 

terlihat dari tidak tercapainya target yang sudah diprogramkan, mengembangkan 

kasus-kasus negatif yang harus diselesaikan perusahaan, merosotnya produktivitas 

mutu hasil pekerjaan, terjadinya pemborosan dalam pemakaian material dan 

peralatan milik perusahaan dan adanya kecenderungan bangkrutnya perusahaan 

secara keseluruhan. 

Penegakkan disiplin kerja pada karyawan dalam perusahaan mutlak untuk 

dilakukan. Penegakkan disiplin ini dilakukan untuk mendorong pegawai 

berperilaku sepantasnya di tempat kerja, dimana perilaku yang pantas ditetapkan 

sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur (Dessler, 1995). Dengan 
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peraturan-peraturan perusahaan ditaati oleh sebagian besar karyawan, sehingga 

diharapkan pekerjaan akan dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin. 

Kedisiplinan karyawan yang baik dapat tergambar pada suasana-suasana 

sebagai berikut: (1) tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian 

tujuan perusahaan, (2) besarnya tanggung jawab pada karyawan untuk 

malaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, (3) berkembangnya rasa memiliki 

dan solidaritas yang tinggi dikalangan karyawan, (4) meningkatnya efisien dan 

produktivitas pada karyawan, (5) tingginya inisiatif karyawan dalam melakukan 

pekerjaan serta tingginya semangat dan gairah kerja karyawan (Jahrie dan 

Hariyoto, 1999). 

Komitmen menunjuk pada hubungan antara karyawan dengan 

organisasinya, yang merupakan orientasi seseorang pada organisasi tempatnya 

bekerja sehingga bersedia menyumbangkan tenaga serta mengikatkan dirinya 

melalui aktifitas –  aktifitas dan keterlibatannya dalam organisasi untuk mencapai 

tujuan atau kesuksesan suatu organisasi. 

Organisasi selalu berkaitan dengan perilaku manusia, karena pada 

dasarnya organisasi terbentuk, dioperasionalkan, dan dibangun untuk kepentingan 

manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut. Pada saat memasuki perusahaan, 

manusia membawa berbagai macam kebutuhan, baik berupa kebutuhan materiil 

maupun non-materiil. Apabila kebutuhan tersebut terpenuhi, maka akan 

merangsang karyawan untuk melakukan tugas yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Beberapa karakteristik karyawan yang terdapat pada sebuah 

perusahaan merupakan konsekuensi logis dari keanekaragaman manusia yang 
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akan mempunyai implikasi bervariasi terhadap operasionalisasi perusahaan 

maupun tuntutan akan komitmen  organisasi. 

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi merupakan salah satu ciri 

khas dunia usaha yang modern yang senantiasa menempatkan efisiensi dan 

efektifitas sebagai nilai moral yang tinggi. Efisiensi dan efektifitas senantiasa 

dijunjung demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efektifitas itu 

sendiri dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh potensi dan perilaku manusia 

didalamnya. Hal ini bisa diartikan bahwa sumber daya manusia (karyawan), 

merupakan aset yang sangat berharga dalam pencapaian suatu tujuan perusahaan 

(Flippo, 1998). Oleh karena itu perhatian terhadap kemampuan karyawan sebagai 

tenaga kerja yang baik tentu saja akan mendukung suatu produktivitas kerja. 

Komitmen sendiri lahir dari dalam diri seseorang ketika individu merasa 

bahwa seorang karyawan harus bisa melakukan sesuatu yang terbaik dan terlibat 

aktif dalam perusahaan. Dalam hal ini melibatkan suatu hubungan yang aktif 

dengan organisasi, yang diwujudkan dengan kesedian individu untuk memberikan 

sesuatu dari diri mereka demi keberhasilan dan kesuksesan organisasi. 

Pembentukan komitmen karyawan pada perusahaan tidak terlepas dari 

proses karyawan untuk menjadi anggota perusahaan. Pada saat karyawan terlibat 

dalam suatu perusahaan, karyawan membawa suatu kepribadian yang unik, 

kemampuan sifat,, nilai – nilai dan aspirasi kerja yang berupa harapan, tujuan atau 

cita –  cita mengenai pekerjaan yang telah dierencanakan bagi dirinya. Bagi setiap 

individu yang memasuki suatu organisasi kerja akan membawa sejumlah harapan 
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pada dirinya, misalnya mencari pekerjaan, gaji, status, lingkungan kerja yang 

aman dan pengembangan dirinya. 

Komitmen yang tinggi pada karyawan akan tercipta bila ada motivasi serta 

kepuasan kerja, yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan kemampuan 

dan keahlian dari karyawan yang disertai dengan tanggung jawab yang besar 

terhadap perusahaan. Tetapi bila karyawan mempunyai komitmen yang rendah 

terhadap organisasinya, maka yang timbul adalah suatu sikap ketidak pedulian 

terhadap perusahaan, karyawan pun dalam bekerja tidak sungguh – sungguh yang 

akan mengakibatkan pada prestasi kerja dan produktivitas kerja yang menurun. 

Dalam konteks lebih besar bisa menimbulkan kerugian yang akan merugikan 

perusahaan, yaitu munculnya absensi karyawan yang tinggi, kinerja karyawan 

tidak efektif, loyalitas karyawan yang rendah pada organisasi, banyak bercakap – 

cakap pada saat jam kerja, tidak mengindahkan peraturan, dan pemogokan hingga 

karyawan pindah kerja ke perusahaan lain. Kedua hal tersebut mempunyai 

pengaruh secara langsung pada kemajuan atau pun kemunduran di perusahaan 

tempat orang itu bekerja. Dengan demikian, jika organisasi memiliki karyawan 

yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi maka tingkat mobilitas 

karyawan akan semakin rendah. Sedangkan komitmen yang rendah akan berakibat 

pada kualitas sumber daya manusia yang rendah. Komitmen yang sebenarnya 

sering berkembang menjadi suatu hubungan timbal balik dimana individu 

memberikan sesuatu dari dirinya pada organisasinya sebagi pengganti pendapatan 

atau imbalan yang mereka peroleh dari organisasi (Raharjanti, 2004). 
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Komitmen organisasi adalah hal penting yang harus diwujudkan dalam 

organisasi. Semakin tinggi komitmen organisasi, maka semakin tinggi pula 

kemampuan organisasi untuk menjaga kekayaan intelektualnya (Setiadi, 2004). 

Secara nyata dan disadari bahwa organisasi dipengaruhi oleh perilaku orang – 

orang yang berkiprah atau berada di dalamnya. Organisasi merupakan pola 

komunikasi dan hubungan yang kompleks dari sekelompok orang – orang yang 

berkiprah atau berada di dalamnya, baik hubungan antara pemimpin dengan 

karyawan, atau sesama karyawan. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka diangkat rumusan 

permasalahan yang menarik untuk diketahui lebih dalam yaitu “Apakah ada 

hubungan antara komitmen organisasi dengan disiplin kerja pada karyawan?” 

Berangkat dari paparan diatas peneliti tertarik untuk menelitinya dengan 

mengambil judul penelitian “Hubungan Antara Komitmen Organisasi  dengan 

Disiplin Kerja Karyawan”. 

 B.   Tujuan Penelitian 

 Berdasar uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara Komitmen Organisasi dengan Disiplin 

kerja Karyawan 

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Komitmen Organisasi pada 

karyawan 

3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Disiplin kerja pada karyawan 

4. Untuk mengetahui seberapa besar peran komitmen organisasi terhadap 

disiplin kerja pada karawan 
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C.   Manfaat Penelitian 

  Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberi 

sumbangan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan atau organisasi industri, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan pertimbangan pada managemen pemasaran perusahaan 

dan memberi informasi mengenai hubungan antara komitmen organisasi 

dengan kedisiplinan kerja karyawan sehingga perusahaan dapat menyusun 

strategi yang tepat untuk meningkatkan dan mencapai tujuan perusahaan 

yakni efisiensi kerja dan produktivitas perusahaan sehingga karyawan 

diaharapkan dapat menambah wawasan tentang kedisiplinan kerja mereka 

yang bisa mempengaruhi mereka dalam menciptakan komitmen dalam 

berorganisasi  

2. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk 

menambah pengalaman dalam mempraktekkan teori-teori psikologi 

khususnya di bidang industri dan diharapkan penelitian ini dapat 

menambah informasi dan dijadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat 

bagi penelitian sejenis 

 

 

 




