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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis yang semakin berkembang dan terjadinya 

persaingan yang ketat antar perusahaan sekarang ini, membuat perusahaan 

menganggap penting perlunya komitmen bagi karyawan. Karyawan dituntut oleh 

perusahaan untuk memiliki komitmen.  

Kuntjoro (2002) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu 

perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap 

yaitu rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan 

tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi. 

Perusahaan berusaha mengupayakan secara maksimal komitmen karyawan, 

karena komitmen karyawan bagi perusahaan merupakan kunci ke arah 

peningkatan kualitas kerja dan pencapaian tujuan perusahaan. Komitmen 

karyawan yang tinggi pada perusahaan ditandai dengan sikap setia karyawan pada 

perusahaan, karyawan tahu menyimpan rahasia perusahaan, karyawan akan 

bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perusahaan, mempunyai 

motivasi tinggi serta bersedia berkorban bagi perusahaan, dan mempunyai 

semangat untuk maju bersama perusahaan. 

Perusahaan mengharapkan adanya suatu komitmen yang tinggi dari 

karyawannya sebab perusahaan yang memiliki karyawan dengan komitmen tinggi 

dapat meningkatkan perkembangan perusahaan. Komitmen yang kuat dari para 



karyawan dapat dipergunakan untuk mengejar tujuan organisasi. Oleh sebab itu, 

komitmen dalam organisasi atau perusahaan merupakan hal yang sangat penting. 

Sebaliknya, perusahaan yang karyawannya memiliki komitmen organisasi rendah 

dapat menghambat perkembangan organisasi, sebab karyawan cenderung 

memiliki sikap untuk mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan 

organisasi. 

Mathie dan Zajac (Nouri dan Parker, 2002) menyatakan bahwa perusahaan 

menginginkan adanya rasa kesetiaan dari karyawan. Agar karyawan dapat 

memiliki rasa kesetiaan yang tinggi, perusahaan dengan menggunakan strategi 

komitmen. 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. Adanya komitmen yang 

tinggi pada karyawan maka perusahaan atau organisasi akan mendapatkan 

dampak positif seperti meningkatnya produksi, kualitas kerja dan kepuasan kerja 

serta menurunnya tingkat keterlambatan, dan absensi.  

Komitmen organisasi tetap dipandang relevan mengingat perannya yang 

tidak terbatas pada keputusan seorang karyawan untuk mempertahankan 

keberadaannya dalam organisasi semata, tetap juga menentukan seberapa besar 

upaya karyawan untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi.  



Komitmen tinggi yang dimiliki oleh karyawan dalam kenyataan kurang 

dapat memenuhi harapan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian 

dengan Kepala bagian produksi di lokasi penelitian diperoleh suatu pernyataan 

bahwa sebagian besar karyawan di bidang produksi memiliki komitmen rendah. 

Hal ini dapat terlihat dari cara kerja dan hasil produktivitas karyawan kurang 

sesuai dengan harapan perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh Handoyo 

(http/www.ekonomical.sdm.com, 2006) bahwa tingkat komitmen di perusahaan-

perusahaan saat ini mengalami penurunan. Kenyataan ini disebabkan kurang 

pedulinya perusahaan terhadap upah yang diinginkan karyawan tidak sesuai 

dengan harapan karyawan. Karyawan mengeluhkan upah yang diterima tidak 

sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan.  

Perusahaan mengharapkan karyawan dapat memberikan komitmen tinggi, 

hendaknya perusahaan juga mengimbangi dengan penghargaan sehingga terdapat 

dua rambu sasaran yang dapat terpenuhi yaitu kelancaran organisasi dalam 

mencapai sasaran serta kepuasan karyawan mendapat imbalan yang memadai baik 

material maupun moral. Secara lebih terperinci, karyawan yang melaksanakan 

proses dasar maupun penunjang pelaksanaan proses dasar dalam perencanaan 

karier dapat ditinjau atas dasar jabatan, pangkat, pendidikan dan kemampuan. 

Pada kenyataannya, pemimpin perusahaan atau organisasi terkadang 

mengeluhkan tentang rendahnya komitmen perusahaan yang dimiliki oleh 

karyawan. Pimpinan beranggapan bahwa karyawan tidak semuanya memiliki 

komitmen yang tinggi (Burhan, 2007). Di sisi lain, Rajaguguk (2006) berpendapat 

bahwa karyawan juga mengeluhkan adanya kurang perhatian dari perusahaan 



dalam memberikan upah. Karyawan menganggap upah kerja yang diperoleh tidak 

memuaskan sehingga banyak diberitakan di media tentang karyawan atau buruh 

yang mogok kerja.  

Karyawan yang memasuki suatu organisasi kerja membawa sejumlah 

harapan dalam dirinya, misalnya upah, status, pekerjaan, lingkungan fisik dan 

pengembangan dirinya. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu merupakan 

persyaratan penting untuk kelangsungannya bekerja pada perusahaan. Kenyataan, 

perusahaan atau pengusaha sulit memenuhi tuntutan pekerja dalam meningkatkan 

gaji atau upah, karena pengusaha ingin memperoleh laba setinggi-tinggi dan 

mengeluarkan anggaran pengeluaran seminim mungkin. Perusahaan memberi 

kenaikan gaji berarti meningkatkan anggaran perusahaan dan hal ini tidak 

diinginkan perusahaan. Akibat sikap perusahaan yang demikian ini membuat 

karyawan tidak puas dan melakukan tuntutan kenaikan upah (Abdul, 2003). 

Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan kenyataan yang ditemui di lokasi 

penelitian. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang mengeluhkan upah 

karyawan dari lima tahun terakhir ini tidak mengalami kenaikan. Upah karyawan 

tetap, di sisi lain harga-harga kebutuhan hidup semakin meningkat sehingga 

karyawan merasa kesulitan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Karyawan tidak dapat pindah ke perusahaan lain karena alasan sulitnya mencari 

pekerjaan dan keminiman kemampuan yang dimiliki. Akibatnya, karyawan tetap 

bertahan dengan upah yang tidak sesuai dengan harapan.        

Keterlibatan pekerja dalam organisasi mengembangkan kepuasan personal 

dalam pekerjaan, pendapatan, dan upah kerja intrinsik. Pekerja menjadi yakin atas 



kebutuhan organisasi dan bagaimana karyawan memberikan kontribusi untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Para pekerja berusaha keras demi kepentingan 

perusahaan sehingga timbul kepuasan hasil kerja bagi perusahaan dan karyawan. 

Pengetahuan pihak manajemen perusahaan akan kepuasan kerja pegawai 

mempunyai banyak manfaat bagi kepentingan pegawai itu sendiri, organisasi, dan 

masyarakat. Bagi pegawai, salah satu manfaat adanya pengetahuan pihak 

manajemen tentang kepuasan. Kepuasan berkaitan dengan meningkatnya produksi 

dengan kualitas hasil kerja dipengaruhi oleh upah yang diterima karyawan.  

Saksono (1998) menyatakan bahwa sistem imbalan yang berupa upah dapat 

memainkan peranan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, mengimbangi 

kekurangan dan keterlibatan komitmen yang menjadi ciri pada angkatan kerja 

masa kini. Kuncinya adalah mengkaitkan imbalan selayaknya dengan prestasi 

tenaga kerja yang dimiliki oleh tenaga karyawan. 

Kepuasan karyawan terhadap upah merupakan motivator utama bagi  

karyawan saat bekerja. Upah dalam bentuk uang merupakan suatu alat motivasi 

yang berguna untuk memuaskan kebutuhan ekonomi karyawan. Karyawan 

bekerja untuk mendapat uang yang berguna untuk memuaskan kebutuhan yang 

bersifat psikologis. 

Komitmen kerja karyawan akan diperoleh oleh perusahaan, apabila 

perusahaan mampu memahami kebutuhan karyawan saat bekerja diwujudkan 

dengan upah yang memadai. Perusahaan mampu memenuhi kebutuhan kerja 

karyawan akan membuat karyawan merasa puas sehingga memberikan yang 

terbaik bagi perusahaan.  



Saksono (1998) menyatakan bahwa kepuasan bisa diperoleh dalam 

lingkungan kerja yaitu rasa bangga, puas dan keberhasilan melaksanakan tugas 

pekerjaan sampai tuntas. Prestasi atau hasil kerja memberikan seseorang status 

fisik, respek, dan pengakuan dari lingkungan masyarakatnya sehingga seorang 

manajer harus bisa memberikan rangsangan agar orang menyukai pekerjaannya 

dan bisa menambahkan kepuasan pada para karyawan. Sebab kemajuan itu sendiri 

bukan disebabkan oleh sifat dari pekerjaan, akan tetapi lebih banyak disebabkan 

oleh situasi lingkungan pekerjaan dan konteks fisiknya. 

Lingkungan kerja yang aman dan nyaman dapat menimbulkan persepsi 

positif karyawan pada perusahaan tentang lingkungan kerjanya. Widodo (2002) 

berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna 

terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran obyek, 

penerimaan stimulus (Input), pengorganisasian stimulus dan penafsiran terhadap 

stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan 

pembentukan sikap. Persepsi positif karyawan terhadap lingkungan fisik dapat 

memberikan rasa aman karyawan saat bekerja, meningkatkan prestasi kerja, dan 

menimbulkan rasa kepuasan karyawan pada perusahaan. Contohnya, tempat 

ruangan kerja ada pertukaran udara, maka setiap ruangan diberi ventilasi yang 

cukup supaya karyawan merasa senang bekerja.  

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankannya. Jadi, lingkungan kerja merupakan faktor yang penting dan besar 

pengaruhnya bagi perusahaan yang bersangkutan. Lingkungan kerja merupakan 



salah satu penyebab dari keberhasilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan tetapi 

juga dapat menyebabkan suatu kegagalan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.      

Karena lingkungan kerja dapat mempengaruhi pekerja, terutama lingkungan kerja 

yang bersifat psikologis sedangkan pengaruh itu sendiri dapat bersifat positif dan 

dapat pula bersifat negatif.  

Searah dengan pernyataan di atas, dipertegas oleh Djatmiko (2002) yang 

menyatakan bahwa salah satu kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

Faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap struktur organisasi adalah 

lingkungan fisik. Karakteristik lingkungan fisik tampil sebagai kendala organisasi 

yang mempengaruhi terhadap skala kegiatan dan cara-cara produksi. Dalam hal 

ini infrastruktur sosio ekonomis yang terdapat di lokasi tempat organisasi yang 

berkaitan dengan lingkungan fisik menjadi aspek yang penting yang cukup 

berpengaruh. 

Lingkungan kerja yang paling ideal ialah jika karyawan dapat bekerja di 

suatu lingkungan fisik kerja yang menyenangkan. Seperti penerangan yang cukup, 

tempat yang bersih, udara yang bersih di ruangan. Realita semacam inilah yang 

sering diabaikan oleh perusahaan. Perusahaan jarang memperhatikan keadaan 

fisik kerja yang dibutuhkan oleh karyawan sehinga karyawan bekerja di ruangan 

seadanya.   

Kenyataan lingkungan kerja terlihat seadanya di perusahaan diperoleh  

berdasarkan hasil observasi. Dari hasil observasi diketahui bahwa perusahaan 

dalam menyediakan tempat kerja terlihat kurang rapi dan ada beberapa syarat 

lingkungan kerja yang belum dilakukan oleh perusahaan, misalnya ventilasi 



bangunan perusahaan hanya ada beberapa ventilasi dengan bentuk kecil, tidak 

sesuai dengan bentuk bangunan yang besar dan tinggi. Akibat ventilasi bangunan 

di lingkungan kerja kurang terpenuhi berpengaruhi terhadap kesehatan karyawan. 

Selain itu, karyawan yang bekerja dengan situasi banyak debu tidak menggunakan 

masker. Keadaan ini apabila dilakukan secara terus-menerus akan menurunkan 

kesehatan karyawan.     

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tentang komitmen karyawan 

perusahaan menurun karena kompensasi terhadap upah yang tidak sesuai dengan 

harapan karyawan dan lingkungan kerja yang kurang baik.  Oleh sebab itu, dalam 

penelitian ini timbul pertanyaan, yaitu: “Apakah ada hubungan antara kepuasan 

terhadap upah dan lingkungan fisik kerja dengan komitmen organisasi? Guna 

membahas pertanyaan hubungan tentang kepuasan terhadap upah dan lingkungan 

fisik kerja dengan komitmen organisasi, maka dalam penelitian ini diambil judul: 

“Hubungan Antara Kepuasan Terhadap Upah dan Persepsi Terhadap 

Lingkungan Fisik Kerja dengan Komitmen Organisasi”   

 

B.   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kepuasan terhadap upah dan persepsi terhadap lingkungan 

fisik kerja dengan komitmen organisasi. 

2. Hubungan antara kepuasan terhadap upah dengan komitmen organisasi. 

3. Hubungan antara persepsi terhadap lingkungan fisik kerja dengan komitmen 

organisasi. 



4. Tingkat kepuasan terhadap upah  

5. Tingkat lingkungan fisik kerja  

6. Tingkat komitmen organisasi 

7. Sumbangan efektif kepuasan terhadap upah dan persepsi terhadap lingkungan 

fisik kerja dengan komitmen organisasi..   

8. Variabel dominan antara kepuasan terhadap upah dan persepsi terhadap 

lingkungan fisik kerja terhadap komitmen organisasi. 

 

C.   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1.   Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetukan kebijakan ataupun langkah-

langkah yang berhubungan dengan tercapainya tujuan perusahaan. 

2.   Bagi Karyawan  

Agar dapat mengetahui pentingnya persepsi terhadap upah sehingga semua 

karyawan dapat memiliki motivasi bekerja yang baik.  

3.   Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi dan referensi bagi 

peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dan sebagai bahan untuk 

menyempurnakan penelitian selanjutnya 

 


