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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Peranan sumber daya manusia suatu organisasi sangat berarti, karena 

merupakan penggerak semua kegiatan organisasi. Struktur organisasi mempunyai 

fungsi yang mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan orang-orang 

dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja dari 

organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak 

perorangan, kelompok dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan 

pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. (Robbins 

2001:7).   

Perilaku organisasi mempunyai beberapa variabel, salah satunya adalah 

kepuasan kerja. Istilah kepuasan kerja merujuk pada sikap umum seorang individu 

terhadap pekerjaannya. Seorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi akan 

menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja itu dan seorang yang tidak puas 

dengan pekerjaannya akan menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan itu. 

Kepuasan kerja seorang pegawai menyatakan suatu sikap dari pada suatu perilaku. 

Kepuasan kerja akan memperagakan hubungan dengan fakrftor-faktor kinerja dan 
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prefensi nilai. Seorang pegawai yang puas akan lebih produktif dari pada pegawai 

yang tidak puas. 

 

Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seorang individu terhadap 

pekerjannya (Robbins 2001:148). Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja 

dan atasan, mengikuti aturan dan kebaikan organisasi serta memenuhi standar kerja, 

maka hal ini berarti penilaian seorang pegawai terhadap betapa puas atau tidaknya dia 

akan pekerjaannya akan menentukan kinerja. 

 

Ada beberapa faktor yang menentukan kepuasan kerja (Robbins, 2001:149) yaitu : 

1. Kerja yang secara mental menantang, dimana pegawai lebih menyukai pekerjaan 

yang lebih memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan 

dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan 

baik mengenai betapa baik mereka bekerja.karakteristik inimembuat kerja secara 

mental menantang. 

2. Ganjaran yang pantas, yaitu sisem upah dan kebijakan promosi yang mereka 

persepsikan sebagai andil, tidak meragukan dan segaris dengan pengharapan 

mereka. 

3. Kondisi kerja yang mendukung, yaitu lingkungan kerja yang baik untuk 

kenyamanan pribadi maupun memudahkan mengerjakan tugas yang baik. 

4. Rekan sekerja yang mendukung, yaitu adanya rekan sekerja yang ramah dan 

menghantar  kepuasan kerja yang meningkat. 
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Komitmen organisasi merupakan peramal yang lebih baik, karena merupakan 

tanggapan yang lebih global dan bertahan terhadap organisasi, sebagai suatu 

keseluruhan dari kepuasan kerja. Seorang pegawai dapat tidak puas dengan pekerjaan 

tertentu dan menganggapnya sebagai suatu kondisi sementara, tetapi tidak puas 

dengan organisasi adalah suatu kondisi yang akan dijalani secara terus-menerus. 

Tetapi bila ketidakpuasan menjadi keorganisasi, maka lebih besar kemungkinan 

individu-individu akan mempertimbangkan untuk minta berhenti. 

Individu yang mempunyai komitmen tinggi terhadap organisasi dapat dilihat dari: 

1. Keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut 

2. kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi 

tersebut 

3. kepercayaan akan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi   

(Robbins 2001:140) 

Pegawai atau karyawan dapat mengungkapkan ketidakpuasannya dengan 

sejumlah cara. Banyak respons yang timbul dari ketidakpuasan seorang pegawai. 

Respons itu didefinisikan sebagai berikut (Robbins, 2001:152) : 

- Eksit yaitu perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi. Hal itu 

mencakup pencarian suatu posisi baru maupun minta berhenti. 
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- Suara yaitu mencoba memperbaiki kondisi dengan aktif dan konstruktif. Hal ini 

mencakup saran perbaikan, membahas problem-problem dengan atasan dan 

beberapa bentuk kegiatan serikat buruh.  

- Kesetiaan yaitu tidak melakukan apa-apa, tetapi tetap optimis menunggu 

membaiknya kondisi. Hal ini berbicara membela organisasi menghadapi kritik 

luar dan lebih mempercayai organisasi. 

- Pengabaian yaitu secara pasif membiarkan kondisi memburuk, termasuk 

kemangkiran atau datangnya telambat secara kronik, upaya yang dikurangi dan 

tingkat kekeliruan yang meningkat. 

 

Oleh karena itu, kepuasan kerja itu penting bagi manajemen. Angkatan kerja 

yang puas akan memberikan kinerja yang tinggi. Selain itu kepuasan kerja juga akan 

terbawa keluar pekerjaan pegawai itu. Jadi tujuan kepuasan kerja yang tinggi untuk 

pegawai harus dapat dipenuhi oleh organisasi. 

 

Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu sebagai lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara dengan kerjasama dan koordinasi di bidang 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pendapatan daerah dengan instansi 

pemerintah dan organisasi lainnya. Komitmen pada organisasi didefinisikan sebagai 

suatu keadaan dimana seorang pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu dan 

tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan di organisasi itu. Jadi 

keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemihakan seseorang pada pekerjannya yang 

khusus. Karena itu komitmen pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu 



5 
 

terhadap organisasi berarti pemihakan pegawai tersebut pada organisasi yang 

mempekerjakannya. 

 

Selain komitmen pada organisasi kepuasan kerja pegawai juga mempengaruhi 

tingkat kinerja pegawai. Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu, keputusan 

kerja pegawai dapat dilihat dari tingkat absensi pegawai, kompensasi atau gaji yang 

diterima pegawai, serta lingkungan kerja pada organisasi tersebut. Kepuasan kerja 

pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu akan sangat mempengaruhi kinerja 

pegawai. Oleh karena itu kepuasan kerja yang tinggi untuk pegawai harus dapat 

dipenuhi oleh organisasi. 

 

Tabel 1 : Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu menurut 

pangkat/golongan tahun 2011 

 

No Pangkat / Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 0 1 1 

2 Pembina TK.I (IV/b) 0 1 1 

3 Pembina (IV/a) 2 0 2 

4 Penata  TK.I (III/d) 4 1 5 

5 Penata (III/c) 1 1 2 

6 Penata Muda TK.I (III/b) 0 1 1 

7 Penata Muda (III/a) 5 3 8 

8 Pengatur (II/c) 5 4 9 

 Jumlah  17 12 29 

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu 2011 

 

 

Tabel 1 diatas dapat dilihat jumlah pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu 

menurut pangkat dan golongan, dengan jumlah pegawai 29 orang, yaitu pegawai laki-

laki sebanyak 17 orang dan pegawai perempuan sebanyak 12 orang. 
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Tabel 2 : Bidang tugas pada unit kerja Dinas Pendapatan Kabupaten  Pringsewu 

tahun 2011 

 

No Bidang Tugas Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 

2 Sekretaris  1 

3 Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan 1 

4 Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian  1 

5 Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan 1 

6 Sub Bagian Umum 1 

7 Sub Bagian Keuangan 1 

8 Sub Bagian Perencanaan 1 

9 Kasi Pendapaan dan Pendaftaran 1 

10 Kasi Perhitungan dan Penetapan 1 

11 Kasi Penerimaan dan Penagihan 1 

12 Kasi Pengendalian dan Operasional 1 

13 Kasi Pembukuan 1 

14 Kasi Pelaporan 1 

15 Staf  15 

 Jumlah  29 

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu 2011 

 

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bidang tugas pada unit kerja Dinas Pendapatan 

Kabupaten Pringsewu, yaitu sebanyak 14 orang menjabat sebagai kepala 15 orang 

sebagai staf. Salah satu faktor yang menjadi kepuasan kerja pegawai adalah tingkat 

absensi. Pada umumnya jika pegawai merasa tidak puas dengan pekerjaannya, maka 

berakibat naiknya tingkat absensi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu.  

 

Tabel 3 : Tingkat absensi Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu tahun 2009-2011. 

Tahun 
Jumlah 

Hari Kerja 

Jumlah 

Pegawai 

Jumlah 

Hari Absen 

Total Hari 

Kerja 

Tingkat 

Absensi 

(%) 

2009 280 29 560 260 6,7 

2010 250 29 500 250 6,7 

2011 246 29 492 242 6,7 

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu 2011 
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Pada tabel 4 tingkat absensi pegawai dihitung demgam cara sebagai berikut : 

 Jumlah hari absen  x 100% 

 Total hari kerja  

 

 

 Tingkat absensi pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu pada tahun 

2011 cukup baik dimana tingkat kehadiran pegawai adalah 94%. Sedangkan 6,7% 

dari ketidakhadiran pegawai dikarenakan, sebanyak 2,5% mengikuti pendidikan dan 

dinas luar, 1,3% cuti dan 2,3% izin atau tidak masuk, dengan jumlah hari kerja 

sebanyak 246 hari. 

 

Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap kepuasan kerja 

pegawai adalah kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh 

instansi kepada pegawainya, yang dapat dinilai dengan uang dan cenderung diberikan 

secara tetap. Gaji yang diberikan adalah masalah yang sangat penting, karena dengan 

adanya imbalan itulah seseorang mau menjadi pegawai pada suatu instansi. Imbalan 

yang diterima pegawai hendaknya dapat memenuhi kebutuhan pegawai tersebut. 

Imbalan yang diberikan sebaiknya juga harus dapat menimbulkan semangat dan 

kegairahan kerja sehingga kinerja pegawai menjadi meningkat.  

 

Secara umum kinerja diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun 

fisik dengan masukan yang sebenarnya. Kinerja pegawai dapat diketahui dengan 

melihat hasil pekerjaan para pegawai. Berapa banyak pekerjaan yang selesai dan 

berapa banyak pekerjaan yang tidak selesai sesuai jadwal selama periode tertentu. 

Oleh karena itu komitmen kinerja pegawai dinas pendapatan kabupaten pringsewu 

ialah terwujudnya optimalisasi pengelolaan pendapatan pajak daerah untuk 
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pembangunan Kabupaten Pringsewu yang sudah terealisasi pada program kegiatan 

Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2011.  

 

80%

1 5%
5%

Gambar 1. Realisasi Program Kegiatan Dinas Pendapatan 

Kabupaten Pringsewu Tahun 2011

Terlaksana

Tidak Terlaksana

Tertunda

 
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu, 2011 

 

 

No Uraian 
Target Perda TA. 

2011 

Realisasi s/d 12 Juli 

2011 
Persentase % 

1 Pendapatan 589,496,594,000 259,119,066,220 43.96% 

2 
Pendapatan Asli 

Daerah 
17,412,200,000 

2,851,749,168 
16.38% 

3 
Pendapatan Pajak 

Daerah 

 

1,546,399,689 
47.44% 

4 
Pendapatan 

Retribusi Daerah  

 

592,932,135 
18.90% 

5 

Lain-lain 

Pendapatan Asli 

daerah yang sah 

 

712,417,344 

6.47% 

 

 

Diagram diatas menunjukkan tingkat kinerja pegawai dinas pendapatan 

kabupaten Pringsewu. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ada 15% rencana 

kerja yang tidak terealisasi dan 5% rencana kegiatan yang tertunda atau belum 

terlaksana, hal tersebut menunjukkan adanya masalah pada kinerja pegawai. 

Kepuasan kerja pegawai erat pula kaitannya dengan kinerja. Jika pegawai merasa 

tidak puas, maka kinerja akan menurun. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa, kepuasan kerja memberikan 

banyak pengaruh, salah satunya terhadap komitmen organisasi. Karena itu penulis 

tertarik untuk meneliti dan menulis sekripsi dengan judul : “PENGARUH 

KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI PADA DINAS 

PENDAPATAN KABUPATEN PRINGSEWU”. 

 

1.2  Permasalahan 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi 

permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1  Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada Dinas 

Pendapatan Kabupaten Pringsewu ? 

1.2.2  Bagaimana Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan, berupa sumbangan khususnya yang berkaitan erat dengan 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi ? 

 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

 

 

1.3.1  Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 

pada pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu. 

1.3.2 Membantu Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan, berupa sumbangan khususnya yang berkaitan erat dengan 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

  

Tujuan manusia untuk bekerja adalah memenuhi kebutuhan hidupnya selain 

menginginkan terpenuhinya kebutuhan materi, dengan bekerja manusia juga 

mengharapkan adanya pengakuan diri dan mendapat penghargaan atas prestasi kerja 

yang telah dicapai. Satuan kerja merupakan salah satu bagian dari sistem 

pengendalian manajemen organisasi yang mengelola sumber daya manusia, yang 

mempunyai peran penting, antara lain memotivasi pegawai agar bekerja dengan 

sebaik-baiknya hingga tercapai kepuasan kerja. 

 

Menurut Robbins (2001:148) kepuasan kerja adalah suatu sikap umum 

seorang individu terhadap pekerjannya. Karena pekerjaan menuntut interaksi dengan 

rekan kerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebaikan organisasi serta memenuhi 

standar kerja, maka hal ini berarti penilaian seorang pegawai terhadap betapa puas 

atau tidaknya dia akan pekerjaannya akan menentukan kinerjanya. 

 

Ada beberapa faktor yang menentukan kepuasan kerja (Robbins, 2001:149) yaitu : 

1. Kerja yang secara mental menantang 

2. Ganjaran yang pantas,  

3. Kondisi kerja yang mendukung 

4. Rekan sekerja yang mendukung 

 

Komitmen pada organisasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang 

pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berminat 

memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. 
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Komitmen organisasi merupakan peramal yang baik, karena merupakan 

tanggapan yang lebih global dan bertahan terhadap organisasi, sebagai suatu 

keseluruhan dari pada kepuasan kerja. Seorang pegawai dapat tidak puas dengan 

pekerjaan tertentu dan menganggapnya seabagai kondisi sementara. Tetapi tidak puas 

dengan orgasinasi adalah sebagai suatu keseluruhan. (Robbins, 2001:140) 

Individu yang mempunyai komitmen tinggi terhadap organisasi dapat dilihat dari: 

1. Keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut 

2. kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi 

tersebut 

3. kepercayaan akan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi   

 

 Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu dalam menghadapi 

pelaksanaan kerja dan program kerja merupakan bagian hakiki dari kepribadian 

seseorang. Komitmen terhadap organisasi merupakan suatu respons dari pegawai 

suatu instansi, tetapi hal tersebut tidak menjamin adanya kepuasan kerja yang 

dirasakan oleh pegawai. 

 

Pada dasarnya hal yang paling mendukung pentingnya kepuasan kerja adalah 

kepuasan kerja yang dimiliki oleh pegawai secara keseluruhan. Bila pegawai bahagia 

dengan pekerjaannya, hal itu akan memberikan dampak yang baik terhadap komitmen 

organisasi. Namun bila pegawai merasa tidak puas pada pekerjaannya, maka dapat 
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memberikan dampak yang kurang baik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu 

penulis mencoba menganalisis masalah ini. 

 

 

Gambar 2 : Kerangka konseptual penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Hipotesis 

 

 

Berdasarkan latar belakang permaslahan dan kerangka pemikiran yang ada, maka 

penulis mencoba mengambil hipotesa sebagai berikut : “Kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi pada pegawai Dinas 

Pendapatan Kabupaten Pringsewu” 

Variable bebas (X) 

Kepuasan Kerja 

 

1. Kerja yang secara mental 

menantang 

2. Ganjaran yang pantas,  

3. Kondisi kerja yang 

mendukung 

4. Rekan sekerja yang 

mendukung 

 

 

Variable terikat (Y) 

Komitment Organisasi 

 

1. Keinginan kuat untuk 

tetap menjalankan 

tugas organisasi 

tersebut 

2. kesediaan untuk 

berusaha sebaik 

mungkin demi 

kepentingan organisasi 

tersebut 

3. kepercayaan akan  

penerimaan yang kuat 

terhadap nilai-nilai dan 

tujuan organisasi   

 


