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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komitmen organisasi karyawan menjadi hal yang penting bagi sebuah 

organisasi dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasi apapun bentuk 

organisasinya. Komitmen menunjukkan hasrat karyawan sebuah perusahaan untuk  

tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan diri bagi perusahaan. Komitmen  

seseorang terhadap organisasi atau perusahaan seringkali menjadi isu yang sangat 

penting. Karena pentingnya hal tersebut, beberapa organisasi memasukkan unsur 

komitmen sebagai salah satu syarat untuk memegang suatu jabatan atau posisi yang 

ditawarkan dalam iklan- iklan lowongan pekerjaan (Kuntjoro,2002). 

 Komitmen organisasi secara umum dapat diartikan sebagai keterikatan 

karyawan pada organisasi dimana karyawan tersebut bekerja. Komitmen dibutuhkan 

oleh organisasi agar sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi dapat 

terjaga dan terpelihara dengan  baik. Perusahaan selalu menginginkan pencapaian 

tujuan tanpa banyak mengalami kendala, diantaranya tujuan mencapai laba, 

memenangkan persaingan, memenuhi kepuasan pelanggan dan lain- lain. Namun 

permasalahan pencapaian tujuan ini tidak sesederhana yang dipikirkan pihak 

manajemen. Kendala- kendala utama yang dapat timbul terutama dapat berasal dari 

para karyawan sebagai anggota organisasi, seperti rendahnya komitmen karyawan 

untuk tetap bekerja dalam jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan. 
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 Mowday, Porter, dan Steers (dalam Seniati, 2001) berpendapat beberapa 

alasan mengapa organisasi harus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan 

derajat komitmen organisasi dalam diri karyawan. Pertama, semakin tinggi komitmen 

organisasi karyawan semakin tinggi pula usaha yang dikeluarkan karyawan dalam 

mengerjakan pekerjaannya. Kedua, semakin tinggi komitmen karyawan semakin 

lama ia ingin tetap berada dalam organisasi dan semakin tinggi pula produktivitasnya. 

Karyawan yang komitmen organisasinya tinggi, maka hal ini dapat mendukung 

pencapaian tujuan perusahaan. 

 Komitmen organisasi itu sendiri menarik untuk diteliti karena hal ini 

berpengaruh pada kelangsungan perusahaan. Beberapa peneliti seperti Angel, Perry, 

Cohen, Mowday, Porter, dan Steers (dalam Priyatama, 2008) memfokuskan diri pada 

komitmen organisasi karena komitmen organisasi telah menunjukkan diri sebagai 

satu predik tor penting yang berkaitan dengan keluaran organisasi, seperti 

absenteeisme, turn over, dan kemalasan.  Meyer dan Allen (dalam Donald,2007) 

menyatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen organisasi akan bekerja 

dengan penuh dedikasi. Pada  situasi yang penuh dengan kompetisi dan tuntutan 

untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan konsumen, klien ataupun pelanggan, 

membangun komitmen organisasi karyawan merupakan aspek yang penting, karena 

karyawan yang berkomitmen akan bekerja seakan-akan mereka memilki organisasi 

atau perusahaan, sehingga hal ini memberikan organisasi kemampuan lebih dalam 

usaha mencapai tujuan-tujuannya.  
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Sayangnya meskipun hal ini sudah sangat umum tidak jarang perusahaan  

maupun pegawai belum memahami arti komitmen secara sungguh-sungguh.  Padahal 

pemahaman tersebut sangatlah penting agar tercipta kondisi kerja yang kondusif 

sehingga perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Seringkali kita 

mendengar perusahaan menuntut adanya komitmen pada karyawan, bahkan kata ini 

seringkali mengarah pada tuduhan ketika terlihat kinerja seseorang terhadap 

organisasi atau tempat kerja sudah terlihat menurun, perusahaan menganggap 

karyawan tersebut berkomitmen rendah. Permasalahan yang muncul pada perusahaan 

yang karyawan mempunyai komitmen yang rendah dapat membawa dampak negatif 

pada perusahaan seperti menurunnya produktivitas, kualitas kerja, kepuasan, tidak 

mengindahkan peraturan, absensi maupun turn over karyawan,  sebaliknya adanya 

komitmen organisasi yang tinggi akan memberikan pengaruh positif, yaitu 

menimbulkan kepuasan kerja, semangat kerja, prestasi kerja yang baik dan keinginan 

untuk tetap bekerja di perusahaan. Adanya Komitmen organisasi yang tinggi, 

karyawan akan melibatkan diri untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung 

jawab sempurna. Membangun komitmen organisasi tetap sesuatu yang bermanfaat, 

karena dapat menjadikan perusahaan sebagai tempat yang menyenangkan untuk 

bekerja. 

 Pada kenyataannya, seringkali manajemen sumber daya manusia dalam suatu 

perusahaan kurang memahami aspek-aspek yang mendasari rendahnya komitmen. 

Tingkat komitmen dan loyalitas karyawan Indonesia relatif masih rendah, bahkan 22 

persen lebih rendah dibandingkan dengan pekerja 10 negara lain di kawasan Asia. 
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Akibatnya, dua dari tiga karyawan Indonesia berencana pindah ke perusahaan lain 

jika tawaran jabatan, bidang pekerjaan, serta kompensasi sama dengan perusahaan 

tempat ia bekerja sekarang (Kompas, 2004). Rendahnya komitmen pada karyawan ini  

dapat menyebabkan karyawan untuk turnover, serta dampak negatif seperti mangkir 

kerja, pindah kerja, ataupun malas bekerja, sebaliknya komitmen yang tinggi sangat 

mempengaruhi kondisi yang positif dan dinamis dalam bekerja. Tinggi atau 

rendahnya komitmen organisasi karyawan akhirnya dapat mempengaruhi keputusan 

karyawan untuk tetap bergabung dan memajukan organisasinya atau memilih tempat 

kerja lain yang lebih menjanjikan.  

 Banyak hal yang mendorong terciptanya komitmen organisasi, diantaranya 

kepuasan-kepuasan yang diperoleh dari organisasi atau selama mereka bekerja. 

Kepuasan akan pembayaran, lingkungan kerja, budaya organisasi, sikap atasan dan 

pengawasan yang ada, hubungan dengan sesama rekan kerja (Armansyah,2002), serta 

kepuasan kerja dan kohesivitas kelompok (Oktaviansyah,2008) merupakan faktor – 

faktor penentu komitmen organisasi. Pada penelitian ini difokuskan pada faktor 

kohesivitas kelompok karena variabel ini belum banyak diteliti. Komitmen organisasi 

dapat dikaitkan dengan kohesivitas kelompok. Mossholder , Bedeian dan Armenakis 

(Gibson, Ivancevich,&Donnelly, 2003) melaporkan adanya hubungan antara tingkat 

kohesivitas kelompok dengan komitmen organisasi. Mereka melakukan penelitian 

terhadap para perawat, dilaporkan tingkat kohesivitas kelompok berpengaruh positif 

terhadap komitmen karyawan terhadap organisasi yang digambarkan dengan 

menurunya tekanan kerja dan kecenderungan meninggalkan pekerjaan serta 
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meningkatnya prestasi kerja. Kelompok yang kohesivitasnya tinggi, diasumsikan 

setiap anggota kelompok itu mempunyai komitmen yang tinggi pula untuk 

mempertahankan kelompok tersebut, komitmen pada lingkup kelompok yang kecil 

ini pada akhirnya akan berkembang menjadi komitmen yang lebih luas yaitu 

komitmen terhadap organisasi, tergantung seberapa jauh kesamaan kelompok dengan 

organisasi.  

 Perusahaan adalah sebagai salah satu bentuk organisasi. Banyak pengertian 

tentang organisasi, organisasi selalu berkaitan dengan perilaku manusia, karena pada 

dasarnya organisasi dibentuk, dioperasionalkan dan dibangun untuk kepentingan 

manusia yang ada dalam organisasi tersebut (Yolandari,2006). Organisasi dapat 

dikonseptualisasikan sebagai sistem dari kelompok independen, jadi manusia bekerja 

dalam kelompok- kelompok kecil atau keluarga yang ada dalam organisasi. 

Komitmen organisasi pada karyawan hotel ini menarik untuk diteliti karena hotel 

adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa dimana biasanya tamu tidak 

selalu ada setiap hari, yang hal ini mungkin berpengaruh pada bonus pembayaran 

yang akan karyawan dapatkan dan dinamika kerja karyawan yang monoton dapat 

membuat suasana kerja bosan, tetapi mereka tetap bertahan pada perusahaan tersebut. 

Pasti ada faktor- faktor yang melatarbelakangi keputusan karyawan yang tetap 

bertahan pada perusahaan tersebut.  

Kohesivitas merupakan kekuatan interaksi dari anggota suatu kelompok 

kohesivitas ditunjukan dalam bentuk keramahtamahan antar anggota kelompok, 

mereka biasanya akan senang untuk bersama-sama. Masing-masing anggota merasa 
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bebas untuk mengemukakan pendapat atau sarannya. Anggota kelompok biasanya 

juga antusias terhadap  yang ia kerjakan dan mengorbankan kepentingan pribadi demi 

kebaikan kelompoknya. Semua itu menunjukkan adanya kesatuan, keeratan, dan 

saling menarik anggota kelompok (Gitosudarmo dan Sudita,2000). Berawal dari 

kohesivitas kelompok ini akan muncul kelompok-kelompok dalam organisasi yang 

solid dengan tujuan, norma dan perilaku tertentu yang mendukung pencapaian tujuan 

dari organisasi atau perusahaan. Robins (dalam Oktaviansyah,2008) menyatakan 

bahwa semakin kohesif suatu kelompok, para anggota semakin mengarah ke tujuan. 

Selanjutnya tingkat kohesivitas akan memiliki pengaruh terhadap komitmen terhadap 

organisasi tergantung dari seberapa jauh kesamaan tujuan kelompok dengan 

organisasi. Pada kelompok dengan kohesivitas tinggi yang disertai adanya 

penyesuaian yang tinggi dengan tujuan organisasi maka kelompok tersebut akan 

berorientasi pada hasil ke arah pencapaian tujuan. 

 Hal lain yang juga penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah adanya 

suatu hubungan yang mendukung dan terjalinnya suatu hubungan, baik yang formal 

maupun informal yang ada antara pimpinan dan karyawan maupun karyawan dengan 

karyawan.  Hubungan yang terbina dengan hangat dan akrab itulah yang dapat 

meningkatkan kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan agar bisa 

tercapai secara selaras. Hubungan baik yang formal maupun informal hendaknya 

menciptakan saling pengertian yang baik untuk mewujudkan kerjasama antara 

keseluruhan unsur manusia didalam organisasi. Karyawan yang mempunyai 

kohesivitas yang tinggi terhadap kelompoknya akan mempunyai keinginan yang 
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rendah untuk keluar dari perusahaan atau organisasi dimana kelompok tersebut 

berada. Komitmen organisasi sering diidentikkan dengan loyalitas kerja atau 

kesetiaan, jadi jika seorang karyawan mempunyai perasaan yang erat terhadap 

kelompoknya (baik kelompok formal maupun informal), perasaan kesatuan dan 

kesetiaan, maka anggota kelompok tersebut akan merasa betah, nyaman, senang 

melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kelompok sehingga individu 

tetap ingin bertahan pada kelompoknya, dengan begitu dapat diprediksikan akan 

mendorong munculnya  perasaan kesatuan, rasa memiliki, dan kesetiaan terhadap 

perusahaan atau organisasinya. Jika karyawan dalam lingkup sosial terkecilnya saja, 

yaitu kelompoknya, tidak memiliki rasa saling memiliki, rasa aman, keeratan antar 

individu, komunikasi yang kurang baik serta cenderung kurang dapat bekerjasama 

maka hal tersebut dapat berimbas pada komitmen organisasinya yang diidentikkan 

dengan kinerjanya, dan hal ini tentu saja dapat membawa dampak yang tidak 

menguntungkan pada perusahaan karena karyawan mempunyai komitmen yang 

rendah yang akan menghasilkan prestasi kerja dan produktivitas yang rendah pula. 

Kondisi karyawan seperti ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dengan 

komitmen yang rendah, karyawan tidak bisa mencurahkan seluruh jiwa, perasaan dan 

waktu mereka untuk kemajuan perusahaan yang pada akhirnya perusahaan teresbut 

akan kehilangan daya saing.   

 Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi karena rendahnya 

kohesivitas pada kelompoknya. Mengacu pada rumusan masalah tersebut maka judul 
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penelitian ini adalah Hubungan antara Kohesivitas Kelompok dengan Komitmen 

Organisasi Karyawan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah : 

1) Mengetahui hubungan antara kohesivitas kelompok dengan komitmen 

organisasi. 

2) Mengetahui tingkat kohesivitas kelompok  karyawan pada perusahaan. 

3) Mengetahui tingkat komitmen organisasi  karyawan pada perusahaan. 

4) Mengetahui  peran kohesivitas kelompok terhadap terbentuknya komitmen 

organisasi karyawan. 

5) Mengetahui aspek kohesivitas kelompok yang dominan terhadap terbentuknya 

komitmen organisasi. 

 

C. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah. 

1. Bagi Pimpinan perusahaan. 

 Hasil penelitian ini dapat memberi informasi mengenai pentingnya menumbuhkan 

komitmen karyawan terhadap organisasi dan informasi kohesivitas kelompok yang 

dapat mempengaruhi komitmen karyawan tehadap organisasi atau perusahaan 

sehingga manajemen perusahaan dapat mencegah rendahnya komitmen karyawan 

yang dapat menyebabkan kurang optimalnya kinerja karyawan. 
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2. Bagi Karyawan. 

 Hasil penelitian ini sebagai umpan balik bagi karyawan untuk memahami 

bagaimana kohesivitas kelompok dapat mempengaruhi komitmen organisas dan hal 

ini  dapat menjadi pengetahuan tersendiri bagi para karyawan. 

3. Bagi ilmuwan psikologi. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana pemikiran untuk lebih 

memperdalam khasanah ilmu pengetahuan psikologi industri dan organisasi, 

khususnya mengenai hubungan antara kohesvitas kelompok dengan komitmen 

organisasi. 

 

 

 

 


