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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dunia kerja, komitmen seseorang terhadap organisasi atau perusahaan 

sangat penting terutama pada kinerja seseorang ketika bekerja. Hal ini disebabkan 

oleh  adanya komitmen yang menjadi acuan serta dorongan yang membuat 

seseorang lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya, demi terciptanya kondisi 

kerja yang kondusif dan nyaman agar perusahaan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien.  

Sumaryono dan Ancok (2005) mengartikan komitmen karyawan terhadap 

organisasi adalah identifikasi individu terhadap tugas perusahaan dan keinginan 

untuk memberikan partisipasi aktifnya dalam perusahaan. Karyawan yang memiliki 

komitmen tinggi terhadap organisasi umumnya lebih kreatif dan inovatif. Karyawan 

secara sadar bekerja mendukung tercapainya tujuan perusahaan, sehingga 

perusahaan lebih bisa kooperatif di dunia bisnis.  

Setiap perusahaan menginginkan karyawannya memiliki komitmen tinggi. 

Komitmen yang tinggi dapat mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik. Akan 

tetapi pada kenyataannya, tidak semua karyawan memiliki komitmen tinggi, 

sehingga karyawan dalam kinerjanya kurang maksimal. Komitmen karyawan rendah 

dan dilihat dari kinerja karyawan menunjukkan karyawan kurang loyal terhadap 

perusahaan. Maksudnya, ada kesediaan karyawan untuk melakukn tugas tetapi 

karyawan kurang memaksimalkan kemampuannya. 
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Ketidakloyalan karyawan terhadap perusahaan dapat diketahui melalui 

tanggung jawab karyawan yang rendah. Contohnya pekerjaan yang harus 

diselesaikan dalam waktu satu minggu pada kenyataannya diselesaikan dalam waktu 

dua minggu. Hal ini juga terjadi pada karyawan PT. (PERSERO) Angkasa Pura I 

Bandara Adi Sumarmo di Boyolali. Berdasarkan hasil observasi Tanggal 6 Februari 

2013 pukul 10,00 WIB yang dilakukan saat pra penelitian terlihat beberapa 

karyawan keluar dari kantor saat jam kerja untuk kepentingan pribadi, ada beberapa 

karyawan yang lebih senang berbicang-bincang dengan teman kerja, dan beberapa 

orang membaca surat kabar saat jam kerja. Hasil observasi tersebut ditunjang hasil 

wawancara dengan beberapa karyawan PT. Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo 

diperoleh jawaban yang hampir sama bahwa sebagian karyawan memiliki kebiasaan 

pergi keluar saat jam kerja tanpa ijin, membaca surat kabar, atau berbincang-bincang 

dengan teman sekerja merupakan hal biasa (Wawancara dengan Staf Personalia).  

Kegiatan karyawan yang senang berbicang-bincang dengan teman kerja, dan 

membaca surat kabar saat jam kerja membuat waktu kerja terbuang sia-sia, sehingga 

pekerjaan selesai tidak tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa karyawan tidak 

memiliki keinginan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenyataan tersebut 

didukung oleh pendapat Mowday (dalam Sumaryono dan Ancok, 2005) bahwa 

indikator komitmen organisasi, yaitu meliputi penerimaan terhadap tujuan 

organisasi, keinginan untuk bekerja keras,dan hasrat untuk bertahan menjadi bagian 

dari organisasi. 

Selain itu, sikap dan perilaku karyawan PT. Angkasa Pura I Bandara Adi 

Sumarmo tersebut menunjukkan karyawan kurang loyal terhadap perusahaan, 

sehingga komitmen karyawan rendah. Hal tersebut dapat diketahui dari perilaku 
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karyawan yang keluar dari kantor saat jam kerja untuk kepentingan pribadi, ada 

beberapa karyawan yang lebih senang berbicang-bincang dengan teman kerja. 

Perilaku karyawan tersebut menunjukkan bahwa karyawan kurang dapat 

memanfaatkan waktu secara optimal dan kurang loyal terhadap perusahaan 

berdampak pada komitmen rendah.  

 Hal ini searah dengan pendapat Knoop (1999) yang menyatakan bahwa 

komitmen tinggi merupakan sikap loyal anggota organisasi merupakan proses yang 

berlangsung secara terus menerus mereka menunjukkan kepedulian dan 

kelangsungan sukses organisasi. Sebaliknya, komitmen rendah dimiliki oleh 

karyawan yang bersikap kurang loyal terhadap perusahaan. Karyawan yang 

memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas akan mampu bekerja semaksimal 

mungkin dengan hasil yang optimal. Dampak dari karyawan yang memiliki 

komitmen rendah berpengaruh terhadap tujuan perusahaan tidak tercapai, sehingga 

perkembangan perusahaan ke depan terhambat. Bagi karyawan akan menderita 

kerugian pada jabatan yang tetap, sehingga penghasilan tidak bertambah.  

Muthuveloo (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi komitmen terhadap organisasi antara lain karakteristik 

individu, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman kerja. Komitmen organisasi itu 

sendiri mempunyai tiga komponen yaitu keyakinan yang kuat dari seseorang dan 

penerimaan tujuan organisasi, kemauan seseorang untuk berusaha keras bergantung 

pada organisasi, dan keinginan seseorang yang terbatas untuk mempertahankan 

keanggotaan. Semakin kuat komitmen, semakin kuat kecenderungan seseorang 

untuk diarahkan pada tindakan sesuai dengan standar. 
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Atkinson dan Hill (dalam Puspitasari dan Asyanti, 2011) berpendapat bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi komitmen kerja di perusahaan, yaitu waktu 

kerja. Karyawan merasa nyaman dengan waktu kerja yang diatur dengan tidak 

menyita semua waktu. Pemanfaatan waktu yang ideal adalah efisiensi waktu dalam 

pelaksanaan tugas di mana individu mampu menyelesaikan tugas-tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya dalam rentang waktu yang telah ditentukan dengan 

hasil yang optimal. Individu yang mampu memanfaatkan waktu, umumnya bisa 

lebih produktif.  

Karyawan memakai waktu yang tersedia untuk melakukan tugas lain yang 

dianggapnya lebih menyenangkan dan tidak memiliki keterkaitan dengan 

tanggungjawabnya. Karyawan tidak disiplin dalam penggunaan waktu. Akibat yang 

paling cepat dari perilaku tersebut adalah terlewatinya tenggang waktu yang 

berdampak pada buruknya penilaian kerja. Perilaku-perilaku yang menunjukkan 

gejala-gejala ketidakefisienan atau ketidakdisiplinan dalam menggunakan waktu, 

dalam literatur ilmiah psikologi dikenal dengan istilah prokrastinasi. 

Prokrastinasi diartikan oleh Knaus (2002) sebagai kegagalan yang dialami 

individu untuk memulai melakukan maupun menyelesaikan tugas atau aktivitas 

tepat pada waktunya dan hal ini terbentuk dari pikiran-pikiran irrasional yang telah 

menjadi kebiasaan atau trait.  

Akibat negatif yang disebabkan oleh prokrastinasi diantaranya adalah banyak 

waktu yang terbuang sia-sia, tugas-tugas menjadi terbengkalai dan bahkan bila 

pekerjaan tersebut bisa diselesaikan, hasilnya menjadi tidak maksimal. Penundaan 

yang bisa mengakibatkan seseorang kehilangan kesempatan dan peluang yang 
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datang. Dampak lain dari prokrastinasi yang dikaitkan dengan status kepegawaian 

adalah rendahnya produktivitas yang mengakibatkan penilaian kinerja yang buruk.  

Mengingat dampak yang buruk dari prokrastinasi tetapi sebagian individu 

baik sebagai individu pribadi maupun sebagai karyawan sebuah instansi masih 

menunjukkan gejala-gejala tersebut, nampaknya menjadi penting untuk menyelusuri 

penyebab dari perilaku ini. Kartono (2002) mengatakan bahwa karyawan bekerja 

bukan hanya karena dipengaruhi oleh motif-motif ekonomi saja, tapi juga karena 

dorongan psikologisnya, yaitu untuk mencari rasa aman, untuk diterima sebagai 

bagian yang strategis dari suatu unit dan dapat memainkan suatu peranan sosial 

tertentu. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui adanya permasalahan 

tentang sikap karyawan yang kurang memaksimalkan kemampuan dan perhitungan 

waktu kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Hal tersebut menunjukkan 

karyawan kurang loyal terhadap perusahaan. Ketidak loyalan karyawan merupakan 

wujud komitmen pada karyawan PT Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo rendah. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan rendah yaitu 

prokrastinasi. Permasalahan yang muncul adalah apakah ada hubungan antara 

prokrastinasi dengan komitmen organisasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, 

maka dalam penelitian ini dipilih judul: “Hubungan Antara Prokrastinasi Kerja 

dengan Komitmen Organisasi”   

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara prokrastinasi kerja dengan komitmen organisasi. 
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2. Tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi  

3. Tingkat prokrastinasi kerja karyawan 

4. Sumbangan efektif prokrastinasi kerja terhadap komitmen organisasi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan, maka diharapkan penelitian ini 

mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manager Personalia PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo di 

Boyolali. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam upaya 

menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan komitmen karyawan sehingga dapat 

mengurangi tingkat prokrastinasi kerja pada karyawan. 

2. Karyawan Personalia PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo di 

Boyolali. 

Bagi karyawan diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan pengetahuan 

dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebagai tanggung jawab 

keprofesiannya. 

3. Bagi Ilmuwan Psikologi 

Diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dan wacana pemikiran 

tentang hubungan antara komitmen karyawan terhadap organisasi dengan 

prokrastinasi kerja. Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya 

khasanah hasil penelitian dan pengembangan khususnya dibidang psikologi industri 

dan organisasi. 

 


