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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan dibuat dengan berorientasikan pada kepuasan masyarakat, 

khususnya para pekerja. Tuntutan layanan publik dan fungsi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang memberikan jaminan dan perlindungan 

kepada para pekerja formal dan non formal memerlukan karyawan yang handal 

serta kompeten. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan tertuang dalam UU Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini 

berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, 

yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan”. Tanggung jawab yang besar dari lembaga tersebut, 

menjadikan perlunya pengukuran kinerja para karyawan yang bekerja disana. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai akuntabilitas organisasi 

dan karyawan yang bekerja dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. 

Penyelenggaraan pelayanan telah ditetapkan dalam Standard Operating 

Procedure (SOP). Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas harus bekerja 

sesuai SOP dan memenuhi standar kompetensi yang meliputi hard competency 

dan soft competency (Prihono et.al, 2016). 
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Scott and Tiessen (1999: 38) menyatakan adanya pengaruh positif 

pengukuran kinerja dengan pencapaian kinerja organisasi sektor swasta maupun 

organisasi non profit. Siregar (2011) menyatakan pentingnya pengukuran kinerja 

dalam menjalankan instansi pemerintahan, kinerja seharusnya diberikan untuk 

kepuasan pelayanan kepada masyarakat (Prihono et.al, 2016). 

Kinerja karyawan sebuah organisasi pada saat ini tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor eksternal saja, namun faktor internal kini lebih memiliki 

pengaruh dalam peningkatan kinerja karyawan sebuah organisasi. Komitmen 

organisasi mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan karena semakin tinggi 

komitmen organisasi yang diberikan kepada karyawan maka semakin tinggi pula 

kinerja yang dicapai oleh karyawan. Komitmen organisasi mencerminkan 

bagaimana seorang individu terikat dengan tujuan organisasi, sehingga karyawan 

yang memiliki komitmen terhadap organisasi dapat mengembangkan pola 

pandang yang lebih positif terhadap organisasi dan melaksanakan kepentingan 

organisasi dengan perasaan senang hati tanpa paksaan. Komitmen organisasi 

memiliki arti lebih dari kesetiaan dimana karyawan memberikan kontribusi 

terhadap organisasi dan berperan aktif dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Setiap karyawan harus memiliki komitmen yang kuat dalam bekerja 

karena apabila karyawan tidak memiliki komitmen, maka pekerjaan yang 

dilakasanakan oleh karyawan tidak akan berjalan dengan optimal dan tujuan dari 

organisasi tidak tercapai. Setiap karyawan dituntut untuk mendahulukan 

kepentingan organisasi daripada kepentingan diri sendiri, maka dari itu komitmen 
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organisasi berperan penting dalam berjalannya suatu organisasi. Suatu organisasi 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien ketika karyawan bekerja sesuai tugas dan 

fungsinya karena di tunjang komitmen organisasi yang kuat. Karyawan yang 

memiliki kredibilitas yang baik di dalam pekerjaanya akan mampu memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dan akan meningkatkan kinerjanya. 

Sutrisno et.al (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasional 

terbentuk karena adanya kepercayaan,kemauan dan keinginan untuk mencapai 

suatu tujuan agar dapat mempertahankan eksistensinya sebagai bagian dari 

organisasi dalam kondisi baik ataupun buruk. 

Studi Allen dan Meyer (2009) (dalam ida, 2015) membagi komitmen 

organisasi menjadi tiga komponen, yaitu : 

1. Affektive Commitment  

Affektive Comitment terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari 

organisasi karena adanya ikatan emosional (emotional attachment).  

2. Continuance Comitment  

Continuance Comitment muncul apabila karyawan tetap bertahan pada 

suatuorganisasi karena membutuhkan gajidan keuntungan lain atau karena 

karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain, karena dia membutuhkan 

(need to). 

3. Normative Commitment. 

Normative Comitment timbul dari nilai-nilai diri karyawan. Karyawan 

bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa 
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berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya 

dilakukan, jadi karena dia merasa berkewajiban (ought to). 

Sopiah dalam Novita et.al (2016) menyatakan komitmen organisasi 

sebagai keinginan karyawan untuk tetap mempertahankan keanggotannya dalam 

organisasi dan bersedia usaha yang tinggi demi pencapaian tujuan organisasi. 

Sedangkan Luthans dalam Novita et.al (2016) menyebutkan bahwa komitmen 

organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, 

keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan 

tertentu juga penerimaan nilai dan tujuan organisasi. 

Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah budaya organisasi. 

Perilaku karyawan dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka berkerja yang 

dibentuk oleh budaya organisasi, dimana budaya organisasi dalam sebuah 

organisasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Menurut Kotter 

dan Hesket mengatakan bahwa budaya organisasi merupakan seperangkat asumsi-

asumsi, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan presepsi-presepsi yang dimiliki oleh 

anggota kelompok dalam suatu organisasi yang membentuk dan mempengaruhi 

sikap dan perilaku kelompok tersebut (Indrastuti, 2017). 

Stoner et.al mengatakan bahwa budaya organisasi sebagai suatu 

cognitive framework yang meliputi sikap, nilai-nilai norma perilaku dan harapan 

-harapan yang disumbangkan anggota organisai. Kreitner dan Kiniky 

menambahkan bahwa budaya organisasi berperan sebagai perekat sosial (social 

glue) yang mengikat semua anggota organisasi secara bersama-sama. Sedangkan 
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Luthan berpendapat bahwa budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-

nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi (Indrastuti,2017). 

Budaya organisasi yang diterapkan harus diikuti oleh seluruh karyawan, 

maka dari itu kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang baik akan 

menghasilkan budaya kerja yang produktif. Budaya kerja produktif adalah suatu 

nilai-nilai yang dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga menjadikan 

organisasi lebih kuat dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

Cara bekerja dan perilaku karyawan dipengaruhi oleh budaya organisasi 

yang di bangun di dalam sebuah organisasi. Karyawan yang memiliki perilaku dan 

norma yang baik atas hasil dari budaya organisasi yang diterapkan dalam diri nya 

akan membentuk suatu kebiasaan yang produktif sehingga dapat bekerja dengan 

optimal, efektif dan efisien yang akan meningkatkan kinerja karyawan tersebut. 

Kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh faktor kepuasan kerja. Setiap 

karyawan perlu mendapatkan kepuasan kerja dalam pekerjaannya karena dapat 

mempengaruhi terhadap peningkatan kinerja karyawan. Rivai dan Sagala (2011) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat 

individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai 

yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan yang 

dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya 

terhadap kegiatan tersebut. 

Kepuasan kerja yang dimiliki oleh karyawan merupakan salah satu 

sasaran penting sebuah organisasi. Organisasi harus memberi perhatian yang 

penuh dan membuat karyawan memiliki perasaan yang positif atas apa yang telah 
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dikerjakan, sehingga akan diperoleh kepuasan kerja. Jika kepuasan kerja telah 

diperoleh maka organisasi akan mendapatkan karyawan yang berkontribusi 

maksimal dalam bekerja dan karyawan yang setia terhadap organisasi. Hal ini akan 

berdampak pada meningkatnya kinerja karyawan sehingga pencapaian tujuan 

organisasi lebih mudah di peroleh. 

Kepuasan kerja merupakan cerminan atas perasaan positif atau negatif 

yang dirasakan seorang karyawan terahadap pekerjaanya. Kepuasan kerja dapat 

menjadi motivasi dan semangat seorang karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya sehingga dalam bekerja dapat menjalankan fungsi dan tugasnya 

dengan efektif dan efisien. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga penelitian ini sangat 

menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latief, Syardiansyah dan 

Muhammad Safwan (2019) dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan”. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

dengan menambahkan satu variabel independen yaitu budaya organisasi. 

Dengan demikian peneliti menentukan judul PENGARUH 

KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI, DAN KEPUASAN 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Empiris Pada Kantor 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan kantor 

BPJS Ketenagakerjaan cabang Surakarta? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan kantor 

BPJS Ketenagakerjaan cabang Surakarta? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan BPJS 

Ketenagakerjaan cabang Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang: 

1. Untuk menguji dan meneliti pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan kantor badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan cabang 

Surakarta. 

2. Untuk menguji dan meneliti pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan kantor badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan cabang 

Surakarta. 

3. Untuk menguji dan meneliti pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan kantor badan penyelenggara jaminan social ketenagakerjaan cabang 

Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat diketahui manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal 

akuntansi, khususnya pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Organisasi 

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi organisasi dalam 

menjalankan fungsi organisasi, khusunya dalam hal kinerja agar lebih dapat 

ditingkatkan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bagian ini mecakup uraian ringkasan materi yang akan dibahas pada 

penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi yang akan dibagi dalam 

beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN. Berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Berisi landasan teori yang merupakan 

acuan pemkiran dalam pembahasan masalah yang diteliti dan mendasari analisis 

yang diambil dari berbagai literatur, ringkasan penelitian terdahulu yang 

mempunyai kaitan dengan penelitian ini, konsep dan hipotesis, dan kerangka 

pemikiran teoritis. 
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BAB III METODE PENELITIAN. Merupakan cara-cara meneliti yang 

menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode 

analisis data yang digunakan. Bab ini juga menjelaskan bahwa penelitian yang 

dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Merupakan bab 

inti dalam laporan penelitian ini. Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi hasil 

analisis pembahasan objek penelitian. 

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari laporan penelitian 

yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta saran bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian, maupun bagi 

penelitian selanjutnya.


