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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jika berbicara tentang media lokal Solo, sebagian besar orang pasti akan 

menyebut SOLOPOS. Wajar saja karena koran ini menguasai lebih dari 60% pangsa 

pasar koran di wilayah Soloraya—nama yang dipopulerkan SOLOPOS untuk 

menyebut wilayah eks-Karesidenan Surakarta. PT Aksara Solopos, perusahaan 

penerbit SOLOPOS pun mampu membuktikan diri sebagai perusahaan mapan dan 

mampu bersaing.  

Dari waktu ke waktu, PT Aksara Solopos—untuk selanjutnya dalam 

penelitian ini menggunakan istilah SOLOPOS-- terus berkembang. Dari yang semula 

hanya sebuah perusahaan kecil dengan kantor di sebuah kontrakan di Jalan Slamet 

Riyadi, perusahaan itu berkembang menjadi sebuah holding company dengan 

beberapa anak perusahaannya. Jumlah karyawan yang pada awal berdirinya tahun 

1997 hanya sekitar 50-an orang, juga terus meningkat mengikuti pengembangan 

produk dan perkembangan perusahaan secara keseluruhan. Data yang ada di bagian 

SDM SOLOPOS menyebutkan, awal tahun 2012, jumlah karyawan SOLOPOS 

mencapai 183 orang. Itu belum termasuk karyawan di anak-anak perusahaan dan 

karyawan outsourcing.  

Seiring dengan pertambahan jumlah karyawan, manajemen SOLOPOS pun 

menghadapi makin banyak persoalan kekaryawanan, terutama menyangkut perilaku 
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karyawan. Dan itu akhirnya membawa pengaruh pada hasil kerja perusahaan secara 

keseluruhan.  Sebagaimana yang terjadi di perusahaan lain, di SOLOPOS pun 

beberapa kali ditemukan kasus penyimpangan yang dilakukan karyawan. Mulai kasus 

ringan, misalnya kesalahan prosedur, kinerja yang tidak maksimal, penyalahgunaan 

wewenang dan jabatan, sampai pada kasus yang menjurus kriminal, berupa 

penyelewengan dan pencurian. Beberapa di antaranya bahkan harus diselesaikan 

lewat jalur hukum.  

Di luar itu, banyaknya karyawan resign atau harus diakhiri hubungan kerjanya 

karena berbagai penyebab, juga menjadi masalah tersendiri. Perusahaan seusia 

SOLOPOS yang seharusnya sudah lebih fokus pada pengembangan sumber daya 

manusia (SDM), harus berkutat pada proses seleksi dan rekrutmen karena turnover 

karyawan yang tidak bisa dianggap kecil.  

Data lima tahun terakhir saja menunjukkan rata-rata setiap bulan ada lebih 

dari dua orang karyawan yang resign, karena berbagai sebab. Dari catatan di Bagian 

SDM, persentase karyawan keluar di perusahaan ini berkisar 11% - 17% dari 

keseluruhan jumlah karyawan. 

Tabel. 1. Jumlah Karyawan per Akhir Tahun 
 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 
Karyawan 188 orang 176 orang 180 orang 188 orang 192 orang 
Resign 26 orang 32 orang 21 orang  10 orang  22 orang 

Sumber: Dokumentasi SDM  

Lalu mengapa berbagai masalah kekaryawanan masih terus terjadi di 

perusahaan semapan SOLOPOS? Apakah karyawan perusahaan ini bekerja hanya 



3 
 

sekadar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya semata tanpa mengindahkan aturan 

perusahaan, norma hukum atau rasa peduli terhadap kelangsungan perusahaan secara 

keseluruhan? Sejauh manakah kesetiaan karyawan terhadap perusahaan sehingga 

turnover terjadi terus-menerus sepanjang tahun? Lalu bagaimanakah perilaku 

karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya? Apakah sudah sesuai dengan job 

description yang ditetapkan atau bahkan lebih dari itu mengingat perusahaan ini bisa 

tetap berkembang di tengah banyaknya karyawan yang keluar masuk. 

Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mencermati perilaku karyawan. 

Salah satu yang sering dilakukan adalah menyangkut loyalitas karyawan terhadap 

perusahaan  dan organizational citizenship behavior atau yang dalam penelitian ini 

diterjemahkan sebagai perilaku memiliki organisasi. Sebagaimana dikatakan Gouzali 

Saydam, bertahan tidaknya karyawan untuk tetap bekerja di sebuah perusahaan 

merupakan salah satu indikator untuk mengukur loyalitas kerja mereka terhadap 

perusahaan (Gouzali, 2000). Secara moral, karyawan yang loyal, terikat untuk bekerja 

dengan sebaik-baiknya kepada perusahaan dan tetap bertahan dalam perusahaan 

meskipun perusahaan tersebut maju atau mundur. Dengan demikian, menurut 

Gouzali, tingginya angka turn-over atau keluarnya karyawan menunjukkan indikasi 

adalah loyalitas yang rendah terhadap perusahaan. 

Selama tiga puluh tahunan terakhir, berbagai definisi atas loyalitas telah 

muncul dalam literatur-literatur organisasi (Coughlan, 2005). Beberapa deskripsi 

yang dapat ditelusuri mengarah pada hubungan antara perusahaan dan karyawan 

(Lawrence, 1958; Whyte, 1956), yang menekankan pengabdian para pekerja kepada 
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organisasi. Hal ini tercermin pada kepatuhan karyawan pada instruksi dari atasan. 

Definisi lain yang lebih baru muncul dari penelitian terhadap komitmen organisasi 

(Meyer dan Allen, 1991; Mowday et al, 1982;. O'Reilly dan Chatman, 1986 dalam 

Coughlan, 2005). Ada beberapa peneliti yang menyinonimkan loyaltas dengan 

komitmen. Tinggi-rendahnya loyalitas terhadap perusahaan bisa dinilai dari beberapa 

aspek. dan turnover menjadi salah satunya (Nitisemito, 1991). 

Sejauh ini memang belum ada pakar yang memberi kepastian prosentase 

turnover yang masih bisa ditoleransi atau dianggap rendah. Namun turnover yang 

terjadi di SOLOPOS tetap harus diwaspadai oleh manajemen sebagai indikasi 

turunnya loyalitas karyawan. Sebab, banyaknya jumlah karyawan yang keluar 

tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidaknyamanan karyawan (Nitisemito, 

1991). Kecil kemungkinan karyawan keluar dan mencari tempat kerja baru jika dia 

merasa sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tentu saja tingkat perpindahan 

karyawan yang tinggi itu berpengaruh pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Menurut Dale Timple dalam Mangkunegara (2000), faktor-faktor kinerja 

terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal (disposisional) merupakan 

faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Bila seorang karyawan 

memiliki kinerja yang tinggi, hal itu bisa disebabkan karena kemampuannya yang 

memang tinggi atau mungkin memang dia merupakan pekerja keras. Sedangkan 

seorang karyawan yang kinerjanya rendah, hal itu bisa disebabkan karena orang 

tersebut memiliki kemampuan yang rendah dan tidak memiliki upaya untuk 

memperbaiki kemampuannya.  



5 
 

Dalam hubungannya dengan hasil kerja atau kinerja karyawan, loyalitasnya 

terhadap perusahaan menjadi hal yang sangat penting. Tak mungkin kinerja karyawan 

tinggi jika karyawan tersebut tidak memiliki loyalitas. Karyawan yang memiliki 

loyalitas akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan (Nitisemito, 1991). Semua 

hal yang dilakukannya bertujuan untuk kebaikan perusahaan. Tidak hanya dalam 

tujuan kerja, dalam kesehariannya pun, karyawan yang loyal akan mengatakan hal-

hal yang baik tentang perusahaannya.  

Seorang karyawan yang memiliki loyalitas kerja tinggi, akan melakukan hal-

hal yang menguntungkan perusahaan. Menurut Siswanto (1989), aspek-aspek 

loyalitas pada karyawan terletak pada ketaatnya melaksanakan peraturan perusahaan, 

rasa tanggung jawab yang tinggi dan sikap kerja yang positif. 

Perilaku lain dari karyawan yang akhir-akhir ini menarik perhatian para 

peneliti organisasi adalah organizational citizenship behavior (OCB). Sebagian 

peneliti menerjemahkan OCB sebagai perilaku kewargaan, sebagian lain 

menggunakan terjemahan perilaku memiliki organisasi (PMO). Istilah OCB atau 

PMO sendiri sudah dimunculkan Organ di tahun 1977 (Stamper, dkk, 2001), namun 

perilaku ini baru banyak menjadi perhatian mulai tahun 1990-an.  

Dalam praktik sehari-hari, PMO ditampakkan pada hal-hal yang positif. 

Misalnya membantu rekan kerja, sukarela melakukan kegiatan ekstra di tempat kerja, 

menghindari konflik dengan rekan kerja, memberi saran-saran yang membangun di 

tempat kerja, melindungi properti organisasi, menghargai peraturan yang berlaku di 
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organisasi, toleransi pada situasi yang kurang ideal/menyenangkan di tempat kerja, 

serta tidak membuang-buang waktu di tempat kerja (Robbins, 2001). 

Sebuah perusahaan akan mencapai kinerja maksimal jika karyawannya bukan 

hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga ketrampilan interpersonal yang 

menunjang kinerjanya secara keseluruhan. Keterampilan interpersonal individu untuk 

bekerja dalam tim tersebut hanya dapat ditampilkan oleh individu yang peduli 

terhadap individu lain dan berusaha menampilkan yang terbaik jauh melebihi yang 

diprasyaratkan dalam pekerjaannya. Inilah yang disebut perilaku extra-role. OCB 

atau PMO. PMO merupakan perilaku bekerja yang tidak terdapat pada deskripsi kerja 

formal karyawan tetapi sangat dihargai jika ditampilkan karena meningkatkan 

efektivitas dan kelangsungan hidup organisasi (Katz dalam Anderson, 2002).  

Lalu bagaimanakah kondisi SOLOPOS? Apakah perkembangan perusahaan 

ini yang sedemikian pesat juga dikarenakan para karyawannya telah memiliki 

loyalitas dan PMO yang tinggi? SOLOPOS harus bekerja keras untuk bisa 

berkembang seperti sekarang ini. Perusahaan ini bahkan nyaris ”dijual” ketika hampir 

kolaps pada saat krisis ekonomi melanda negeri ini tahun 1998 lalu, atau setahun 

setelah dilahirkan. Di usianya yang menginjak 15 tahun ini, SOLOPOS juga harus 

berjuang ekstra keras untuk mempertahankan posisinya sebagai koran nomor satu di 

Soloraya. Berbagai upaya dilakukan agar perusahaan ini bisa berdiri tegak di tengah 

menjamurnya penerbitan sejenis di Kota Solo khususnya dan di Indonesia pada 

umumnya. Upaya itu bukan hanya menyangkut perbaikan produk dengan melakukan 

terobosan yang inovatif, tetapi secara internal juga menyangkut peningkatan 
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kemampuan karyawan dan memperbaiki segala yang terkait dengan masalah 

kekaryawanan.  

Peningkatan loyalitas dan PMO karyawan bisa jadi menjadi alternatif upaya 

untuk memacu peningkatan kinerja SOLOPOS dari sisi internal di tengah perubahan 

dan persaingan ketat yang dihadapi perusahaan. Karena seperti yang dikatakan 

Nitisemito, karyawan yang loyal akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Di 

sisi lain, PMO juga sangat penting karena, menurut Podsakoff (2000), perilaku ini 

akan mempengaruhi efektivitas organisasi, termasuk untuk meningkatkan 

kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan 

bisnisnya. 

Seperti perusahaan lain, manajemen PT ASP harus terus berupaya 

meningkatkan loyalitas dan PMO karyawan. Untuk dapat meningkatkan dua perilaku 

karyawan itu maka harus diketahui lebih dulu bagaimana tingkat kedua perilaku 

tersebut dan apa yang memengaruhinya.  

Steers & Porter (1983) menyatakan bahwa loyalitas karyawan dipengaruhi 

oleh beberapa hal, antara lain karaktersitik pribadi karyawan, karakteristik pekerjaan, 

karakteristik desain perusahaan, dan pengalaman yang diperoleh dari perusahaan. 

Tentang PMO, Djati yang mengutip pendapat Siders dkk. (2001) mengatakan, 

meningkatnya perilaku PMO dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor yang 

berasal dari dalam diri karyawan (internal) seperti moral, rasa puas, sikap positif, dsb; 

dan faktor yang berasal dari luar karyawan (eksternal) seperti sistem manajemen, 

sistem kepeminpinan, budaya perusahaan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian akan difokuskan untuk 

mengkaji beberapa hal, yakni menyangkut bagaimanakah dinamika psikologis 

loyalitas dan perilaku memiliki organisasi (PMO) karyawan SOLOPOS? Faktor apa 

saja yang mempengaruhi loyalitas dan PMO karyawan SOLOPOS?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika psikologis loyalitas dan PMO 

karyawan SOLOPOS terhadap perusahaan. 

2. Dari penelitian ini diharapkan juga diketahui faktor-faktor internal maupun 

eksternal yang mempengaruhi loyalitas dan PMO karyawan SOLOPOS.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian tentang loyalitas 

dan perilaku memiliki organisasi (PMO) karyawan, khususnya bagi penelitian 

sejenis yang sudah dilakukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Bagi penulis, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai 

faktor-faktor yang menghambat dan mendorong loyalitas dan PMO karyawan di 

perusahaan. 

3. Bagi peneliti lain, hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan bagi yang akan melakukan penelitian sejenis. 
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4. Bagi SOLOPOS, penelitian ini dapat memberi gambaran tentang tingkat loyalitas 

dan PMO karyawan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya agar bisa dicarikan 

solusi untuk meningkatkan kadar kedua perilaku tersebut. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Berbagai penelitian tentang loyalitas maupun perilaku memiliki organisasi 

(PMO) telah dilakukan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian tentang 

kedua perilaku karyawan tersebut s ebagian besar dilakukan secara kuantitatif. 

Bahkan, penulis belum menemukan penelitian kualitatif yang secara khusus 

menganalisis kedua perilaku itu secara bersama-sama hingga penelitian ini dilakukan. 

Penelitian tentang loyalitas karyawan memang lebih dilakukan dibandingkan 

penelitian tentang PMO. Di dalam negeri, Rais (2006) membuat penelitian kualitatif 

tentang loyalitas, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Karyawan dalam 

Bekerja. Dengan mengambil data lewat penyebaran kuesioner dan indepth interview, 

Joan menyimpulkan bahwa loyalitas karyawan di Sogo Departement Store Jakarta 

dipengaruhi oleh faktor perusahaan/organisasi (dengan subfaktor: corporate culture, 

corporate identity dan corporate nature of business), faktor individu/personal 

(dengan sub-faktor: personal skill dan personal development), faktor strategy human 

resources (dengan sub-faktor: training strategy for development) dan faktor eksternal.  

Perilaku memiliki organisasi (PMO) juga mulai banyak dikaji peneliti sejak 

dua dekade terakhir. Termasuk yang dilakukan Freyedon Ahmadi (2010). Dengan 

penelitian berjudul Survey Relationship between OCB and Internal & External 
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Factors Impact on OCB, Ahmadi yang melakukan penelitian pada perusahaan 

minyak nasional di Negara Iran menemukan bahwa faktor internal dan eksternal 

karyawan sangat signifikan memengaruhi tingkat PMO karyawan.  

Sedangkan penelitian yang secara khusus membahas perilaku memiliki 

organisasi (PMO) dalam kaitannya dengan loyalitas karyawan, yang ditemukan 

penulis adalah yang dilakukan Ariek Emanuel (2011), Analisis Pengaruh Kepuasan 

Kerja, Loyalitas Karyawan dan Perilaku Organisasi terhadap Organizational 

Citizenship Behavior serta Dampaknya Terhadap Efektivitas Organisasi Pada PT 

Wirajaya Anugrah Perkasa. Penelitian Emanuel itu bertujuan untuk menganalisis 

loyalitas, kepuasan kerja, dan perilaku organisasi yang dimiliki karyawan dan 

pengaruhnya terhadap perilaku organizational citizenship behavior (perilaku 

memiliki organisasi/PMO) serta dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Pearson dan Path Analysis. Data 

diperoleh dari kuesioner yang disebarkan pada 56 staf karyawan PT Wirajaya 

Anugrah Perkasa untuk mengukur tingkat kepuasan kerja, loyalitas karyawan, 

perilaku organisasi, organizational citizenship behavior (OCB/PMO) yang dimiliki 

karyawan dan efektivitas organisasi dari persepsi masing-masing karyawan, dengan 

menggunakan skala Likert. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap OCB/PMO dan 

efektivitas organisasi PT Wirajaya Anugrah Perkasa.  

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa loyalitas dan 

PMO karyawan menjadi faktor penting dalam sebuah organisasi. Tanpa kedua 
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perilaku itu, karyawan yang bekerja dalam sebuah organisasi hanya akan bekerja 

seperti mesin. Mempertimbangkan pentingnya loyalitas dan PMO itulah penulis ingin 

menganalisis lebih jauh perilaku karyawan itu. Yang membedakan dari penelitian 

sebelumnya, dalam penelitian kali ini penulis ingin menganalisa secara langsung 

kedua perilaku bersama-sama. Obyek penelitian yang dipilih adalah karyawan 

SOLOPOS.  Kenapa SOLOPOS yang dipilih, menurut penulis itu karena SOLOPOS 

merupakan salah satu perusahaan lokal yang patut diperhitungkan. Di tengah 

persaingan bisnis media yang sedemikian ketat, Solopos bisa berkembang, 

melampaui perkembangan media lokal lain yang mendahuluinya. 

Secara khusus, penelitian yang penulis lakukan kali ini dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran tentang dinamika psikologis loyalitas dan perilaku memiliki 

organisasi karyawan SOLOPOS serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi 

kedua perilaku tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini 

akan dilihat sudahkah loyalitas dan PMO dimiliki oleh karyawan? Bagaimana 

loyalitas dan PMO karyawan di ASP dan faktor apa saja yang mempengaruhi kedua 

perilaku itu? 


