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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah merubah cara kehidupan manusia dan membuat 

perubahan aspek kehidupan manusia, seperti aspek ekonomi, sosial, dan 

budaya. Dalam bidang ekonomi hal tersebut mampu mempengaruhi industri 

perdagangan barang dan jasa. Oleh sebab itu karena adanya peningkatan 

teknologi, hal itu membuat manusia sangat membutuhkan teknologi yang 

canggih. 

 Banyaknya persaingan dalam bidang wirausaha di Indonesia, tidak 

mencakup kemungkinan ide kreatif pun juga semakin banyak. Beraninya 

pembuatan usaha baru dan strategi yang baru, hal tersebut membuat 

persaingan baru pula antar pebisnis dan para wiraswasta. Namun tenaga kerja 

dalam suatu perusahaan haruslah memiliki kriteria yang baik, agar perusahaan 

dapat maju dan berkembang dengan baik. Perekonomian Indonesia sekarang 

ini semakin terbuka dan memaksa perusahaan-perusahaan Indonesia untuk 

bersaing dengan perusahaan-perusahaaan sejenis baik dalam negeri maupun 

luar negeri (Robbin, 2008). 

Komitmen telah dikenal pasti sebagai faktor penting dalam 

menentukan keseluruhan sebuah organisasi. Hal ini disebabkan dengan 

semakin berkembangnya komitmen organisasi pada diri seorang karyawan, 

akan mampu mengurangi gejala kerja negatif yang muncul pada organisasi, 
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seperti pemogokan kerja karyawan, demonstrasi karyawan, angka bolos kerja, 

rasa tidak bergairah dalam bekerja dan turnover. Gejala-gejala kerja negatif 

tersebut, bila dibiarkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan, 

terutama bila terjadi pada karyawan yang telah dididik dan berpengalaman 

(Ismail dan Abidin, 2010) 

Komitmen dibagi dalam dua jenis yaitu Komitmen Organisasional dan 

komitmen pekerjaan. Menurut Salancik (2005) dan Simon (2005) komitmen 

organisasional ialah nilai organisasi seperti untuk diri sendiri atau pegawai itu 

sendiri. Pegawai bersedia untuk menambahkan usaha dan pengorbanan demi 

untuk kebaikan organisasi. Masalah organisasi juga merupakan masalah yang 

perlu difikirkan oleh pekerja, oleh karena itu pegawai akan merasakan 

hubungan yang rapat antara dirinya dan organisasi. Pegawai akan 

menunjukkan kesetiaan terhadap organisasinya, merasa terancam apabila 

organisasi atau institusinya itu menerima kecaman, dilanda permasalahan dan 

sebagainya. Pegawai berminat untuk merapatkan hubungan dengan orang-

orang bertanggung jawab dalam organisasi, menjaga hubungan baik dalam 

pekerjaan, ingin dan minat untuk kekal setia dalam organisasinya walaupun 

ditawarkan dengan berbagai alternatif yang menarik. 

Steers (1995) mendefinisikan komitmen sebagai  sifat hubungan 

dengan organisasi. Seseorang  mempunyai komitmen yang tinggi pada 

organisasi jika  memperlihatkan: (1) keinginan yang kuat untuk tetap  menjadi 

anggota organisasi yang bersangkutan, (2)  kesediaan untuk berusaha sebaik 

mungkin demi  kepentingan organisasi, (3) kepercayaan terhadap  penerimaan 
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yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan  organisasi (Robbins,1998). Usaha 

membangun  komitmen digambarkan sebagai usaha untuk menjalin  hubungan 

jangka panjang. Pegawai yang mempunyai komitmen terhadap organisasi 

kemungkinan tetap bertahan dibandingkan dengan pegawai yang tidak komit. 

Go-Jek adalah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di 

Indonesia. Go-Jek sudah beroperasi di 10 Kota besar di Indonesia. Aplikasi 

dan perusahaan Go-jek sangat membantu pemasaran dalam bidang jasa ojek. 

Banyaknya karyawan dalam per kota, membuat PT. Go-Jek menciptakan suatu 

komitmen yang baik agar berjalannya sistem tersebut. Komitmen 

didefinisikan sebagai suatu keyakinan salah satu pihak bahwa membina 

hubungan dengan pihak lain merupakan hal yang penting yang berpengaruh 

terhadap manfaat optimal yang didapat oleh kedua belah pihak dalam 

berhubungan. (Steers dan Porter;Sopiah, 2008) 

Pembentuk komitmen dalam PT. Go-Jek adalah SDM (Sumber Daya 

Manusia), dimana dalam diri karyawan diantaranya adalah harapan yang 

diinginkan dari pekerjaan, karyawan mau melaksanakan pekerjaan karena dia 

ingin mencapai sesuatu, misalnya mendapatkan kompensasi sehingga dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya serta prestai yang tinggi (Steers 

dan Porter  dalam Sopiah, 2008) 

PT. Go-Jek harus mampu memiliki kemahiran, pemikiran yang 

disumbangkan oleh pekerja, sedangkan pegawai tergantung pada apa yang 

diberikan oleh pihak perusahaan, hal tersebut adalah faktor organisasional. 
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Jika faktor organisasional ini sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan 

maupun karyawan, maka komitmen organisasional akan terbentuk dengan 

baik (Steers dan Porter  dalam Sopiah, 2008). Selain faktor organisasional, 

faktor yang berasal dari pekerjaan itu sendiri   (yang menjadi tanggung jawab 

karyawan) disebut sebagai faktor non organisasional (Steers dan Porter   

dalam Sopiah, 2008). Faktor ini dapat diukur melalui kecakapan (kemampuan 

dan ketelitian) dan pekerjaan pilihan (kesesuaian pekerjaan dengan 

pendidikan, kesesuaian pekerjaan dengan keinginan). Semakin  sesuai  faktor  

organisasional dengan harapan karyawan, maka akan semakin tinggi 

komitmen organisasional karyawan terhadap perusahaan (Rahayu, 2011). 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian tertarik untuk mengambil 

judul   Pengaruh Faktor Personal, Faktor Organisasional dan Faktor non 

organisasional terhadap Komitmen Organisasional pada driver PT. Go-jek  

Cabang Solo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh faktor personal terhadap Komitmen Organisasional 

pada driver Go-Jek Indonesia cabang Solo ? 

2. Bagaimana pengaruh faktor organisasional terhadap Komitmen 

Organisasional  pada driver Go-Jek Indonesia cabang Solo ? 

3.  Bagaimana pengaruh faktor  non organisasil terhadap Komitmen 

Organisasional  pada driver Go-Jek Indonesia cabang Solo ? 

4. Bagaimana  pengaruh  faktor personal, faktor organisasional dan faktor 

non organisasil terhadap Komitmen Organisasional pada driver Go-Jek  

Indonesia cabang Solo ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

C. Tujuan Peneltian 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor personal terhadap Komitmen 

Organisasional   pada driver Go-Jek Indonesia cabang Solo  

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor organisasional terhadap  Komitmen 

Organisasional pada driver Go-Jek Indonesia cabang Solo  

3.  Untuk mengetahui pengaruh faktor non organisasional terhadap 

Komitmen Organisasional pada driver Go-Jek Indonesia cabang Solo  

4. Untuk mengetahui  faktor personal, faktor organisasional dan faktor non 

organisasil terhadap Komitmen Organisasional pada driver Go-Jek 

Indonesia cabang Solo  

 

D. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dari segi praktis antara lain: 

1. Bagi instansi yang  terkait, hasil temuan penelitian ini diharapkan sebagai 

pertimbangan dalam peningkatan komitmen karyawan dan diharapkan 

juga dapat memberikan masukan kepada para pimpinan perusahaan agar 

lebih memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia. 

2. Bagi akademisi, temuan penelitian ini diharapkan  memberikan kontribusi 

akademis yaitu ilmu pengetahuan dan pengembangan sumberdaya manusia 

khususnya yang berkaitan dengan peningkatan komitmen organisasi. 

3. Bagi Penulis, dalam penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis dalam menyusun skripsi akhir kuliah dan 
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mampu mengembangkan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam 

terkait komitmen organisasi 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penelitian. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan 

teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesa yang 

menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan dan penelitian terdahulu dan menjadi dasar acuan teori 

yang digunakan dalam analisa penelitian ini.  

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian. Selain itu dijelaskan profil singkat 

perusahaan, variabel penelitian, metode pengambilan sampel, jenis 

data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, 

dan metode analisa yang digunakan untuk menganalisa hasil 

pengujian sampel. 
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BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang deskriptif obyek penelitian, analisa 

data   dan pembahasannya. 

BAB V    PENUTUP  

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas hasil pembahasan 

analisa data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran 

yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya 

 


