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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tuntutan terhadap pemuas kebutuhan manusia semakin meningkat 

dan beragam dewasa ini. Kondisi ini melahirkan persaingan yang semakin 

tinggi dalam dunia bisnis,  menyebabkan dunia usaha menjadi sangat 

kompetitif, iklim bisnis yang selalu berubah dan tidak pasti. Hal tersebut 

menuntut upaya dan strategi perusahaan yang tepat agar kelangsungan 

hidup perusahaan tetap terjamin. 

Perusahaan harus melakukan efisiensi dengan berbagai cara, antara 

lain: mengurangi jumlah tenaga kerja, menghemat biaya operasional, 

menutup cabang lain yang tidak produktif  dan kebijakan-kebijakan lain 

yang sesuai dengan keadaan keuangan dari masing-masing perusahaan. 

Pada saat ini salah satu strategi yang mulai banyak diterapkan oleh 

perusahaan dalam rangka menciptakan efisiensi yaitu penggunaan tenaga 

kerja outsourcing, dimana dengan system ini perusahaan dapat menghemat 

pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja 

diperusahaan yang bersangkutan. 

Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan 

tercapai. Berbagai cara akan ditempuh oleh perusahaan dalam 



2 

meningkatkan kinerja karyawannya termasuk karyawan outsourcing, 

misalnya dengan memperhatikan kepuasan kerja karyawan kepada 

karyawan tersebut. Agar kepuasan kerja karyawan selalu konsisten maka 

setidak–tidaknya perusahaan selalu memperhatikan lingkungan dimana 

karyawan melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan rekan kerja, 

pimpinan, suasana kerja, dan hal–hal lain yang dapat mempengaruhi 

kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. 

Luthans (2006) menyatakan bahwa lima dimensi yang telah 

diidentifikasi untuk merepresentasikan karakterisitik pekerjaan yang 

paling penting dimana karyawan memiliki respons afektif dan positif yaitu 

pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan dan rekan 

kerja. Kelima dimensi tersebut dirumuskan dan digunakan untuk 

mengukur kepuasan kerja jika hal-hal tersebut dapat terpenuhi maka 

komitmen organisasional akan timbul dengan baik, sehingga kepuasan 

akan berdampak terhadap komitmen organisasional. Penelitian tentang 

hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi mempunyai 

hasil yang beragam. 

Namun, ada pula bukti empiris lainnya yang menunjukkan adanya 

ketidakjelasan hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional dimana penelitian yang dilakukan diantara kedua variable 

tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Contohnya yaitu 

penelitian Price dan Mueller (1986), yang menyatakan kepuasan kerja 

merupakan variabel yang mendahului komitmen organisasional dan 
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sebaliknya komitmen organisasional telah mendahului kepuasan kerja 

sesuai dengan pendapat dari Bateman dan Strasser (1984) sehingga 

penelitian yang menguji hubungan tingkat kepuasan kerja dalam 

peningkatan komitmen organisasional merupakan suatu topik yang 

menarik dan memiliki banyak kegunaan. Oleh karena itu, untuk 

merekonsiliasi temuan yang kemudian saling bertentangan maka Feris 

(1981) sebelumnya sudah menyatakan bahwa sifat dari komitmen 

organisasional dapat berubah sepanjang waktu. 

Kinerja karyawan memegang peranan penting dalam proses pencapaian 

tujuan perusahaan, sehingga setiap karyawan harus mampu bekerja sama 

dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan secara terus menerus 

demi mewujudkan tingkat kepuasan para pelanggannya. 

Kinerja karyawan dapat diukur melalui kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi. Seorang karyawan dalam menjalankan pekerjaan pada suatu 

perusahaan mempunyai masalah yang sangat mendasar dimana seorang 

karyawan yang satu dengan yang lain tidak akan sama tingkat komitmen yang 

dimiliki. Komitmen organisasi yang kuat di dalam individu akan 

menyebabkan individu bekerja keras untuk berusaha mencapai tujuan 

organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karyawan yang memiliki 

komitmen yang tinggi akan lebih berusaha melakukan yang terbaik bagi 

organisasinya. 

Komitmen organisasi merupakan salah satu bentuk perilaku karyawan 

yang lebih dari sekedar keanggotaan. Komitmen organisasi merupakan suatu 
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bentuk loyalitas karyawan dan keterlibatan karyawan dalam berusaha 

semaksimal mungkin untuk organisasi dan kesediaan untuk mengedepankan 

kepentingan organisasi sehingga dapat berkontribusi tinggi dalam usaha 

pencapaian  tujuan organisasi. Semakin karyawan terikat secara emosional, 

maka komitmennya terhadap organisasi akan semakin tinggi dan semakin 

besar pula kemungkinan mengarah pada peningkatan waktu dan tenaga yang 

dikeluarkan dalam pekerjaannya. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja adalah kepuasan kerja 

karyawan. Kepuasan kerja merupakan tingkat perasaan senang seseorang 

sebagai penilaian positif terhadap pekerjaannya dan lingkungan tempat 

pekerjaannya. Apabila dalam lingkungan kerja seorang karyawan tidak 

mendapatkan apa yang diharapkan diantaranya pendapatan yang baik, peluang 

promosi yang adil, rekan kerja dan atasan yang menyenangkan, serta kepuasan 

terhadap pekerjaan itu sendiri maka kemungkinan besar kinerja karyawan 

tersebut akan buruk. 

Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan mempunyai 

dampak terhadap peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Kepuasan dapat dipandang sebagai pernyataan 

positif hasil dari penilaian para karyawan terhadap apa yang telah dilakukan 

perusahaan kepada karyawannya. Karyawan dengan kepuasan kerja tinggi 

akan mengalami perasaan positif ketika mereka berpikir tentang tugas mereka 

atau mengambil bagian dalam aktifitas tugas, sedangkan karyawan dengan 

kepuasan kerja yang rendah akan mengalami perasaan negatif ketika mereka 
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berpikir tentang tugas mereka atau mengambil bagian dalam aktivitas 

pekerjaan mereka. 

Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul “Analisis 

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 

Komitmen organisasional Sebagai Variabel Intervening. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut, permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional? 

3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional tehadap kinerja karyawan? 

4. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional sebagai pemediasi 

hubungan antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen terhadap kinerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasional sebagai pemediasi 

hubungan antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam menerapakan kebijakan 

berkaitan dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi dalam upaya 

meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengambil 

tema yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang 

menjadi dasar dari penelitian, review penelitian terdahulu 

dan pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskantentang desain penelitian, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan 
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sumber data, metode pengumpulan data, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, dan metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan deskripsi obyek penelitian 

yang meliputi deskripsi perusahaan, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan. 


